Rodzina aparatów Motion:

Informacje w tym dokumencie zawierają ogólny opis
dostępnych opcji technicznych, które nie zawsze muszą być
dostępne i są przedmiotem do zmiany bez wcześniejszego
powiadomienia.

Łatwe w obsłudze, wygodnie dyskretne.
Wytrzymała obudowa pokonująca codzienne
trudności. Motion posiada stopień ochrony
IP-67, co oznacza, że jest odporny na wilgoć,
kurz i brud. Dla dodatkowej wygody noszenia
i użytkowania możesz wybrać pomiędzy rożkiem
a wężykiem ThinTube.

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth stanowią własność
Bluetooth SIG, Inc. i posugiwanie się nimi przez Signia GmbH
jest objęte licencją. Wszystkie inne znaki towarowe
i nazwy handlowe są własnością ich odnośnych właścicieli.
Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.
Apple App Store jest znakiem towarowym Apple Inc.

Usłysz kolory
dźwięku.
Aparaty słuchowe Motion.
Naturalna łatwość słuchania.

Motion w skrócie:
Kontakty ładowania
Dla ładowania aparatów
Motion SX.

Mikrofony
kierunkowe
Mikrofony
poprawiające
rozumienie mowy
w hałasie przez
skupienie się na
rozmówcy z przodu.

Przełącznik kołyskowy
Łatwa zmiana
programów lub
poziomu głośności.

4

Nowy Motion SX
Rzeczywisty rozmiar
w cm

Rodzina
Motion.

Motion SX

Producent
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Niemcy
Gama kolorów aparatów Motion pozwala
dobrać je do koloru włosów lub karnacji..
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Nowe aparaty słuchowe Motion™ to wygodne
i dyskretne modele, które mogą być stosowane
do prawie każdego rodzaju ubytku słuchu.
Łatwe w obsłudze aparaty Motion są po brzegi
wypełnione funkcjami, dzięki którym słuchanie
jest naprawdę proste. Gdziekolwiek jesteś,
zrelaksuj się i ciesz dźwiękiem życia.

Signia GmbH jest licencjobiorcą znaków
handlowych koncernu Siemens AG.
Dystrybutor
Sivantos Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 6
61-013 Poznań
Polska
www.signia-aparatysluchowe.pl
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Elegancki, łatwy w obsłudze, lekki.

Motion S

Aparaty
słuchowe
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Motion SX
Perłowy*

* Dostępne dodatkowe kolory w wybranych
modelach.

Motion P
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Ciesz się prawdziwym dźwiękiem
życia.

Przed kawiarenką wszyscy cieszą się letnim
powietrzem, obserwując leniwy ruch na ulicy.
Aparaty Motion łatwo zmierzą się z gwarem
głosów dookoła. Ich automatyczna funkcja
SpeechMaster skupia się na mowie, uruchamiając
jednocześnie redukcję hałasu i binauralny
eWindScreen™, aby stłumić hałas wiatru i wyciszyć
odgłosy przejeżdżających samochodów.

Nieważne czy jesteś w biurze, zatłoczonym
sklepie, czy ulubionej restauracji – wszędzie tam
gdzie jest wysoki poziom hałasu, prowadzenie
rozmowy wymaga wysiłku i koncentracji.
Wytężanie słuchu, aby usłyszeć rozmówców w
takich sytuacjach jest męczące — wiedzą to nawet
osoby z normalnym słuchem.
Nowe aparaty Motion przynoszą ulgę
w takich chwilach. Ich zaawansowana funkcja
SpeechMaster bezustannie monitoruje to, co
słyszysz i wyróżnia dominującego rozmówcę,
wyciszając jednocześnie niechciane głosy
i dźwięki otoczenia. Słyszysz tylko to, co chcesz.
W rezultacie słuchanie jest naprawdę łatwe.
Cały dzień. W każdej sytuacji.

Całkowita dyskrecja
w zasięgu Twojej dłoni.

Garść przyjemności.

Dzień z rodziną.
I aparatami Motion.
Zamieszanie przy śniadaniu.
Twoi bratankowie przyjechali z wizytą. Przy
stole trwają ożywione rozmowy o planach na
ten dzień. Głosy odbijają się od ścian, odgłos
sztućców i szklanek zakłóca rozmowę. Aparaty
Motion sprawiają, że nic nie umknie Twojej
uwadze. Zaawansowana, automatyczna funkcja
SpeechMaster skupiająca się na mowie, uruchamia
jednocześnie SoundSmoothing™, aby zredukować
dźwięk sztućców.
Dzięki aparatom Motion łatwo słyszysz to, co
ważne. Tak naprawdę z aparatami Motion będziesz
myśleć tylko o tym czy zjeść jogurt, czy musli.
Lub i to, i to.

Radosne świętowanie.
Uczestniczysz w ożywionej dyskusji w tłumie
na balu. Z aparatami Motion wszystko słyszysz
doskonale. Przyjęcie przenosi się do sali balowej,
gwar głosów odbija się od ścian z lewej, z prawej
i z przodu. Dzięki programowi EchoShield
w aparatach Motion, pogłosy z sali są wygłuszone,
a Ty możesz skoncentrować się na dobrej zabawie.

Łatwe, wygodne i dyskretne
słyszenie. Nieważne w jakiej sytuacji
się znajdujesz, dzięki aplikacji
touchControl™ kontrola nad
aparatami Motion jest w Twoich
rękach. Zmienianie programów
słyszenia czy dostosowanie
poziomu głośności. Wszystko czego
potrzebujesz, to Twój smartfon.

Naturalne brzmienie które docenisz.
Program Muzyka HD w aparatach Motion to
doskonała jakość dźwięku zaprojektowana do
słuchania muzyki. Gdziekolwiek cieszysz się
muzyką: na koncercie, w zaciszu domowym
czy występując na żywo na scenie, program
Muzyka HD w Twoich aparatach Motion
zapewnia doskonałą jakość dźwięku, dzięki
czemu doświadczasz znakomitego, prawdziwie
zoptymalizowanego brzmienia.

Ekstra dodatki dla większej
wygody.
Powód do świętowania.
Z aparatami Motion rozmowa telefoniczna to
pestka. Kiedy trzymasz telefon przy uchu, funkcja
TwinPhone przekazuje głos rozmówcy również
do drugiego ucha, dzięki czemu lepiej słyszysz
rozmowę. Możesz też połączyć aparaty Motion
z wyposażonym w funkcję Bluetooth telefonem
poprzez streamer easyTek™ do rozmów
bez użycia rąk oraz transmisji muzyki.
Można wówczas wygodnie sterować
wszystkim za pomocą aplikacji
easyTek™.

* Kompatybilne z systemami Android i iOS.
Pobranie aplikacji jest bezpłatne.

easyTek

Aplikacja
easyTek

Aplikacja
touchControl

W pełni inteligentna obsługa.
Szeroka gama akcesoriów, takich jak piloty
do zdalnego sterowania, zapewnia całkowitą
wygodę i łatwość obsługi. Życie z aparatami
Motion jest dzięki temu łatwiejsze niż kiedy
kolwiek wcześniej. Twój protetyk słuchu chętnie
pomoże Tobie w wyborze odpowiednich
akcesoriów.

easyPocket
nadajnik TV

miniPocket

VoiceLink

eCharger

Idealna odpowiedź w hałaśliwym otoczeniu.
Dodatkowe bezpośrednie
wejście audio w modelach P
daje możliwość podłączenia
systemów wspomagających
słyszenie. Jest to szczególnie
pomocne w trudnych sytuacjach
akus tycznych, na przykład w szkolnych klasach.

