Sluchadla Pure
Přirozeně efektivní
Sluchadla Pure disponují všemi funkcemi,
a přináší Vám tak zcela efektivní a pohodlný
poslech. Díky nabíječce eCharger Vám také
odpadá starost o výměnu maličkých baterií.
Sluchadla splňují standard IP67, a dokáží tedy
odolávat vlhku a nečistotám, což přispívá
k jejich celkové vysoké spolehlivosti.

Pure v detailu:
Nabíjecí kontakty
Umožňují dobíjení
sluchadla. Tím Vám
odpadá starost s
výměnou baterií.

Směrové
mikrofony
Zaměřují se na osobu
v prostoru před Vámi,
redukují zvuky z jiných
směrů, a celkově tak
zlepšují porozumění
řeči v hlučném
prostředí.

Kolébka
S její pomocí můžete
volit programy či
nastavovat hlasitost.

Nový Pure
Skutečná velikost v cm
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Pure

Sluchadla Pure vyrábíme v mnoha
přírodních barvách, aby dokonale
splynula se všemi typy pleti a vlasů.
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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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Sluchadla
Pure
Nová řada sluchadel RIC
Vychutnejte si každý detail

Hearing
Systems

signia-sluchadla.cz

Nový Pure
Elegantní, pohodlné a efektivní
sluchadlo
Malé, elegantní a maximálně diskrétní sluchadlo
Pure™ otevírá nové obzory v oblasti slyšení.
Spojuje v sobě jak sofistikované provedení, tak
zapojení těch nejpokročilejších parametrů,
a vytváří tak vynikající a pohodlný poslech
vhodný pro jakoukoliv situaci. Se sluchadlem
Pure si v klidu vychutnáte každý detail.

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.
Nový Pure 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 kolegy
a se sluchadlem Pure
Hovor na nástupišti
Čekáte s kolegou na vlak do práce a Vaši
konverzaci doprovází zvuky kolemjedoucích vlaků
a nádražního hlášení. Sluchadlo Pure Vám v těchto
náročných podmínkách zajistí jasný poslech.
Funkce SpeechMaster automaticky upřednostní
lidský hlas před ostatními zvuky, současně se
zapojí funkce Úzké směrování a Potlačení hluku
a eliminují zvuky z nežádoucích směrů a hluk
v pozadí. Díky těmto funkcím uslyšíte jen to,
na čem Vám záleží.
Sluchadlo Pure Vám přinese jasný poslech v každé
situaci, aniž byste na to museli myslet.

Pracovní povinnosti
V kanceláři zvoní telefony a kolegové projednávají
zakázky. Když se Vás někdo zeptá na názor, Pure
zvládne situaci znamenitě. Automatická funkce
SpeechMaster vyzdvihne hlas mluvčího a aktivuje
funkci Potlačení hluku, která upozadí ruch
kanceláře. Večer posloucháte ve foyer projev
na slavnostní recepci. Hlas řečníka se rozléhá
a vytváří ozvěnu. Program EchoShield ozvěnu
eliminuje a zajistí lepší kvalitu zvuku a porozumění.
Venkovní oběd
Obědváte s kolegy na venkovní zahrádce
restaurace. Během konverzace začne foukat vítr.
Se sluchadlem Pure Vám už žádné slovo neunikne.
Automatická funkce SpeechMaster zapojí
binaurální mód eWindScreen™, sluchadlo potlačí
hluk větru a zdůrazní hlasy, které posloucháte.

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 Pure je telefonování hračka.
Jakmile přiložíte telefon k uchu, přenese funkce
TwinPhone pro Váš lepší poslech hovor přímo
do sluchadel. Další možností je propojení Pure s
vysílačem easyTek™ a s Vaším chytrým telefonem
s aplikací easyTek App™*. Díky tomu můžete
například telefonovat hands-free nebo
do sluchadel streamovat hudbu. Příslušenství
Vám navíc zajistí snadné ovládání všech těchto
funkcí.

easyTek

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
App™* Vám umožní měnit
poslechové programy, upravovat
hlasitost nebo vyvažovat vysoké a
nízké tóny. Budete tak mít
nad sluchadlem úplnou kontrolu.
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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
Pure ještě o krůček snažší.

easyPocket

VoiceLink

* Kompatibilbní s Android a iOS.
Ke stažení zdarma.

eCharger

