Aparaty słuchowe Silk:

Akcesoria do aparatów słuchowych Silk:

Dyskrecja prêt-à-porter.

Dopasowana kontrola.

Bez czekania – po prostu przyjdź, przymierz i, po
dopasowaniu, zabierz ze sobą. W przeciwieństwie
do standardowych aparatów wewnątrzusznych,
aparaty Silk nie wymagają czekania na realizację
indywidualnego zamówienia. Dzięki silikonowym
kopułkom Twój protetyk słuchu może je
dopasować do Twoich indywidualnych potrzeb
na miejscu. I możesz natychmiast cieszyć się
łatwością słuchania.

Całkowita dyskrecja, całkowita
wygoda.

Nowe aparaty Silk są wypełnione
zaawansowanymi funkcjami i zapewniają
niezwykłą jakość dźwięku. Rewolucyjna
binauralna kierunkowość OneMic wzmacnia
naturalną zdolność ucha do skupiania się na
dźwiękach z przodu i jednoczesnego ignorowania
denerwujących dźwięków dochodzących
z tyłu. Dzięki łączności bezprzewodowej możesz
przesyłać dźwięk bezpośrednio do swoich uszu
oraz cieszyć się wygodą, jaką zapewniaja wszelkie
dostępne akcesoria, na przykład piloty zdalnego
sterowania.

Jeśli nie chcesz używać smartfona - żaden
problem! Pilot miniPocket™ zawieszony przy
kluczach zapewni wygodną zdalną kontrolę.

Szeroka gama akcesoriów bezprzewodowych
daje Tobie absolutnie wygodną i dyskretną
kontrolę. Aplikacja touchControl™* umożliwia
dyskretne sterowanie aparatami Silk przy pomocy
smartfona.

Całkowity komfort noszenia.
Super małe i super miękkie
kopułki Click Sleeve są
wykonane z elastycznego
silikonu, żeby zapewnić
wygodne dopasowanie
do każdego ucha.
Ty ich nie poczujesz
i nikt ich nie zobaczy.

Dla całkowitej wygody możesz sterować
aparatami słuchowymi oraz transmitować
dźwięk z telewizora lub odtwarzacza dzięki
easyTek™ i aplikacji easyTek™*.
Twój protetyk słuchu chętnie pomoże Tobie
w wyborze odpowiednich akcesoriów i udzieli
informacji na temat ich
funkcji.

Kolorowe obudowy.
Niebieska dla lewego ucha
i czerwona dla prawego.
Pomaga poprawnie je założyć
już za pierwszym razem.

Silk
Rzeczywisty rozmiar w cm

Silk

Jedno kliknięcie i po sprawie.
Kopułki Click Sleeve
można łatwo podłączyć do
aparatów Silk i bezpiecznie
umieścić wewnątrz ucha.

easyTek

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

Aplikacja
easyTek

Ciesz się prawdziwym
dźwiękiem życia.

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

Gdziekolwiek jesteś: w gwarnym biurze,
zatłoczonym sklepie czy restauracji pełnej
klientów —
 wszędzie tam, gdzie wysoki poziom
hałasu sprawia, że prowadzona rozmowa wiąże
się z koncentracją i wysiłkiem. Wytężanie słuchu
podczas rozmowy może być męczące — wiedzą
o tym nawet osoby z normalnym słuchem.

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth stanowią własność
Bluetooth SIG, Inc. i posługiwanie 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.
Nowe aparaty słuchowe Silk.
Coraz bliżej niewidzialności.

Aparaty Silk stawiają czoła tym wyzwaniom.
Ich zaawansowana funkcja SpeechMaster
nieustannie monitoruje dźwięki, których
słuchasz. Automatycznie skupia się na
dominującym rozmówcy, jednocześnie
wyciszając nieistotne dźwięki otoczenia. Słyszysz
wyraźnie to, co chcesz usłyszeć. W rezultacie
słuchanie z aparatami Silk może być nawet mniej
męczące niż normalne słyszenie. Cały dzień.
W każdej sytuacji.
Już dziś zapytaj swojego protetyka słuchu,
co Silk może dla Ciebie zrobić.

Nowy
Silk.
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Jeden z najmniejszych aparatów słuchowych na
świecie, nowy Silk™, niemal zupełnie schowany
wewnątrz ucha, zapewnia całkowitą dyskrecję.
Niesamowicie miękki i superkomfortowy,
pasuje od razu, bez potrzeby wykonywania
indywidualnej obudowy. Mimo swoich
niesamowicie niewielkich rozmiarów, Silk
dostarcza wyjątkowych wrażeń słuchowych, które
w udowodniony klinicznie sposób zmniejszają
wysiłek słuchowy.

