Rodina sluchadel Motion:
Snadné ovládání, diskrétní vzhled
Motion je natolik odolné, že úspěšně čelí
nárokům každodenního života. Sluchadla splňují
standard IP67, a dokáží tak odolávat vlhku,
prachu i nečistotám. Jak hadička ThinTube,
tak ušní hák zajistí maximální pohodlí při nošení
i poslechu.

Motion v detailu:
Nabíjecí kontakty
Umožňují dobíjení
modelu Motion SX. Tím
Vám odpadá starost
s výměnou baterií.

Směrové
mikrofony
Zaměřují se na osobu
v prostoru před
Vámi, a zlepšují tak
porozumění řeči
v hlučném protředí.

Kolébka
S její pomocí můžete
volit programy či
nastavovat hlasitost.

Nové Motion SX
Skutečná velikost v cm
4

Motion SX

Sluchadla Motion vyrábíme v mnoha
barevných odstínech, aby splynula se
všemi typy pleti a vlasů.
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Doplňkové barvy pro konkrétní modely.
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Informace obsažené v tomto dokumentu jsou obecným
popisem dostupných technických voleb, jež nemusí být
v každém jednotlivém případě součástí přístrojů a mohou
být změněny bez předchozího upozornění.
Slovní a obrazová ochranná známka Bluetooth je vlastnictvím
společnosti Bluetooth SIG, Inc. Společnost Signia GmbH užívá
těchto ochranných známek ve všech případech
na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní
značky patří příslušným vlastníkům těchto známek a označení.
Android a Google Play jsou obchodní značkou společnosti
Google Inc.
Apple App Store je obchodní značkou společnosti Apple Inc.
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Life sounds brilliant.

Sluchadla
Motion
Nová řada závěsných sluchadel
Pro přirozený poslech

Hearing
Systems

signia-sluchadla.cz

Nové
Motion
Elegantní, pohodlné a snadno
ovladatelné sluchadlo
Nový model Motion™ splní téměř všechny
Vaše požadavky. Sluchadlo se přizpůsobí
každému uchu a jeho nošení je velmi pohodlné
a diskrétní. Vedle toho disponuje řadou snadno
ovladatelných funkcí, a tak Vám zajistí přirozený
poslech po celý den. S novým Motion si můžete
v klidu užívat všechny radosti života.

Užijte si opravdové zvuky života
Rozumět dobře konverzaci v hlučném prostředí
obchodů, kanceláří nebo restaurací bývá náročné
i pro osoby bez sluchové vady. Každý občas
zažíváme situace, kdy musíme „nastražit uši“,
abychom dobře slyšeli.
Nové Motion Vám tyto situace usnadní. Funkce
Speech Master nepřetržitě monitoruje zvuky
okolo Vás, snižuje nežádoucí okolní hluk
a zesiluje řeč. Díky těmto funkcím uslyšíte jen to,
co potřebujete, a nic víc. Poslech Vás tak bude
stát méně námahy.
Po celý den, v každé situaci.

Den s rodinou a se sluchadlem
Motion
Nadšení u snídaně
Navštívili Vás synovec s neteří a u snídaně se bavíte
o denním programu. Od stolu se ozývají nadšené
hlasy dětí, které jsou ale doprovázené rušivým
cinkáním vidliček a nožů. Sluchadlo Motion se
umí s takovou situací vypořádat a zajistí, aby Vám
neuniklo jediné slovo. Pokročilá funkce Speech
Master automaticky zesílí řeč a současně aktivuje
funkci SoundSmoothing™, která upozadí břinkání
příborů.
Se sluchadlem Motion uslyšíte jen to, na čem Vám
doopravdy záleží. Poslech s ním je tak pohodlný,
že se můžete naplno věnovat své snídani.

Zmrzlinové potěšení
Povídáte si s rodinou u venkovního stánku
se zmrzlinou. Všichni se těší z letního vánku
a pozorují projíždějící auta. Sluchadlo Motion si
poradí i v tomto prostředí. Funkce Speech Master
automaticky upřednostní lidský hlas a současně
zapojí funkci Potlačení Hluku a binaurální mód
eWindScreen™, které eliminují zvuky aut a hluk
větru, a Vy jasně uslyšíte každé slovo.
Společenské události
Na místní zábavě se všichni skvěle baví a Vy se
znovu setkáváte s přáteli a známými. Sluchadlo
Motion situaci zvládá znamenitě. Poté se účastníci
přesunou do rozlehlého tanečního sálu, kde se
hlasy odrážejí od zdí a obklopují Vás doslova
ze všech stran. Program EchoShield ozvěnu zmírní
a Vy se i zde můžete nechat vtáhnout
do jakéhokoliv hovoru.

Zmírněte projevy Tinnitu

Terapeutické signály - statický šum nebo šum
oceánu - poskytují úlevu každému, kdo pociťuje nepříjemné projevy tinnitu. Informujte se u
svého foniatra, jaké řešení je pro Vás nejlepší.

Mimořádná kvalita hudby
Poslechový program HD Music vyvinutý
speciálně pro milovníky hudby nabízí
mimořádnou kvalitu zvuku. Nezáleží na tom,
jestli jste na koncertě, posloucháte hudbu
doma na svém HiFi systému nebo sami hrajete
na pódiu. Program HD Music Vám přináší
mimořádný poslech v každé situaci.

Komfortní a snadné ovládání
Snadné telefonování
Se sluchadlem Motion je telefonování hračka.
Jakmile přiložíte telefon k uchu, přenese funkce
TwinPhone pro Váš lepší poslech hovor přímo
do sluchadel. Další možností je propojení
sluchadla Motion s přístrojem easyTek™ a Vaším
chytrým telefonem. Díky tomu můžete například
telefonovat hands-free nebo do sluchadel
streamovat hudbu.

* Kompatibilní s Android a iOS.
Ke stažení zdarma.
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aplikace
easyTek

Diskrétní ovládání
pevně ve Vašich rukou
Pohodlný poslech můžete nyní
ovládat snadno a diskrétně. Jediné,
co k tomu potřebujete, je chytrý
telefon. Aplikace touchControl™*
Vám umožní měnit poslechové
programy, upravovat hlasitost nebo
vyvažovat vysoké a nízké tóny. Budete
tak mít nad sluchadlem úplnou
kontrolu.

aplikace
touchControl

Kompletní chytré ovládání
Pro kompletní pohodlí a jednoduché
ovládání můžete využít také dálkový ovladač
easyPocket™, doprovodný mikrofon
VoiceLink™ a nabíječku eCharger. S tímto
příslušenstvím bude Váš život se sluchadlem
Motion ještě o krůček snažší.
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Ideální řešení pro hlučná prostředí
U modelu Motion SA si místo
standardní bateriové přihrádky
můžete vybrat vestavěnou Audio
botičku s přímým audio vstupem
z radiového systému. Tato varianta
je vhodná zejména v případě, že se
často pohybujete v hlučném prostředí, například
ve školní třídě.

