Rodina sluchadel Insio:

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 jsou
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.

Mimořádně diskrétní a přirozený poslech.
Malá sluchadla Insio jsou vyráběna na míru
podle otisku zvukovodu a poskytují tak dokonalé
pohodlí a přirozený poslech. Model Insio je
dostupný v několika variantách.

Android a Google Play jsou obchodní značkou společnosti
Google Inc.
Apple App Store je obchodní značka společnosti Apple Inc.

Směrové mikrofony
Zlepšují porozumění řeči
v hlučném protředí.
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Pohodlné, na míru vyrobené
diskrétní sluchadlo.
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Nové Insio.

Sluchové centrum
Sluchadla, příslušenství,
poradenství, servis
Sivantos s.r.o.
Molákova 576/11
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
Tel.: 257 328 161

Insio je dostupné ve standardní
škále přírodních barev pro dokonalé
splynutí s barvou pleti.
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Nová řada zvukovodových sluchadel

Sivantos s.r.o. je držitelem licence pro použití
ochranné známky Siemens AG.
Ovládání
hlasitosti

Nové Insio
Skutečná velikost v cm

Sluchadla
Insio.

Centrála, výrobce:
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Insio v detailu:

Strunka
Usnadňuje vyjmutí
sluchadla z ucha.

Life sounds brilliant.
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Sluchadlo vyrobené na míru podle otisku Vašeho
ucha a rozsahu Vaší sluchové ztráty.
Insio™ je svou velikostí a i díky aplikaci
touchControl mimořádně diskrétní. Navzdory
svým malým rozměrům disponují všechna
sluchadla rodiny Insio řadou funkcí pro komfortní
poslech.

Užijte si opravdové zvuky života.

Pracovní den se sluchadlem Insio.

Diskrétní ovládání
ve Vaší dlani.

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.

Nečekaná setkání.

Jednoduché, pohodlné a diskrétní.
Bez ohledu na situaci Vám aplikace
touchControl dává úplnou kontrolu
nad sluchadlem. Pomocí aplikace
na Vašem chytrém telefonu můžete
měnit poslechové programy,
upravovat hlasitost nebo vyvažovat
vysoké a nízké tóny.

Nové Insio Vám tyto situace usnadní. Funkce
SpeechMaster 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.

Cestou do práce se Vás na hlučném nástupišti
zeptá neznámý člověk na cestu. Kolem Vás rámusí
vlaky, ale díky sluchadlu Insio Vám neunikne jediné
slovo.
Inteligentní funkce SpeechMaster upřednostní
lidský hlas před ostatními zvuky, současně
se zapojí funkce Úzké směrování a Potlačení
hluku, aby eliminovaly hluk v pozadí a zvuky
z nežádoucích směrů. Díky těmto funkcím
porozumíte právě tomu, na čem Vám záleží.
Venkovní oběd.
Obědváte s kolegy na venkovní zahrádce
restaurace. Během konverzace začne foukat vítr.
Se sluchadlem Insio Vám už žádné slovo neunikne.
Automatická funkce SpeechMaster zapojí
binaurální mód eWindScreen™, sluchadlo potlačí
hluk větru a zdůrazní hlasy, které posloucháte.

touchControl
Aplikace

Ruch kanceláře.

Mimořádná kvalita hudby.

Ve sdílené kanceláři se mísí vyzvánění telefonů
s hlasy kolegů. Pokud se Vás někdo zeptá na
Váš názor, Insio tyto zvuky precizně zpracuje.
Automatická funkce SpeechMaster vyhodnotí
zvuky a aktivuje funkci Potlačení hluku, která
eliminuje hluk v pozadí.
Později večer jdete na recepci a ve foyer
posloucháte projev, který se ale rozléhá a vytváří
ozvěnu. Funkce EchoShield umí zabránit ozvěně
a zajistí tak lepší porozumění.

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

Komfortní a snadné ovládání.
Další příslušenství.

Snadné telefonování.
Se sluchadelem Insio je telefonování hračka.
Jakmile přiložíte telefon k uchu, funkce
TwinPhone přenese hovor do sluchadel pro Váš
lepší poslech. Další možností je propojit Insio
s Bluetooth v telefonu a pomocí easyTeku™
můžete telefonovat hands-free nebo i streamovat
hudbu z mobilního telefonu do sluchadel. A navíc
můžete vše pohodlně ovládat aplikací easyTek™*.

Zmírněte projevy Tinnitu.
Terapeutické signály - statický šum nebo šum
oceánu - poskytují úlevu všem, kteří pociťují
nepříjemné projevy tinnitu. Informujte se u svého
foniatra, jaké řešení je pro Vás nejlepší.

Dálkový ovladač easyPocket™ a doprovodný
mikrofon VoiceLink™ Vám přinesou ještě větší
pohodlí.

easyPocket

easyTek

easyTek
Aplikace

* Kompatibilní s Android a iOS.
Ke stažení zdarma.

VoiceLink

