Pure Charge&Go

Nem forbindelse til
familie, venner og
din omverden.

Nyd lyden
i perfekt
harmoni.

Din pålidelige
partner for en
helt naturlig lyd.

Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle beskrivelser
af eksisterende tekniske muligheder, der ikke nødvendigvis altid er til
stede i hvert enkelt tilfælde, og som kan ændres uden forudgående
varsel.
Android og Google Play er varemærker ejet af Google Inc. Apple App
Store er et varemærke ejet af Apple Inc.
iPhone er et varemærke ejet af Apple Inc. og registreret i USA og
andre lande.
Bemærk at egenskaberne i det valgte høreapparat kan indstilles efter
dine behov og ønsker samt at alle egenskaber beskrevet i denne folder
muligvis ikke er tilgængelig i det valgte høreapparat. Personalet på
høreklinikken kan informere dig om alle muligheder i dit høreapparat.

Din høreklinik:

StreamLine TV
myControl App

NATURLIG
LYD.
De nye Pure Charge&Go høreapparater fra Signia.
De eneste genopladelige høreapparater
med en klar og farverig lydoplevelse.

miniPocket

StreamLine Mic

Telefon og musik
Streamer lyden fra din iPhone eller iPad
direkte til dine høreapparater. Med
StreamLine Mic bliver håndfri telefoni
muligt samt streaming fra Android
telefoner og andre bluetooth enheder.
StreamLine Mic fås som tilbehør.
TV
StreamLine TV streamer lyden fra dit
TV direkte til dine høreapparater. Du
kan høre lyden tydeligt uden at genere
de øvrige personer i stuen. StreamLine
TV fås som tilbehør.
Fjernbetjening
myControl App laver din smartphone
om til en avanceret fjernbetjening.
myControl App kan downloades gratis.
miniPocket er en simpel og diskret
fjernbetjening der passer i lommen.
miniPocket fås som tilbehør.

Hør din egen stemme perfekt
OVP™ (Own Voice Processing) giver
dig en helt naturlig oplevelse af din
egen stemme. Denne funktion er helt
unik for Signia Nx apparater.
Tale i støj
Pure Charge&Go sætter dig i stand til at
forstå tale selv i kraftig baggrundsstøj.
Selv når du bevæger dig, forstår du
tale bedre
Pure Chare&Go bruger
bevægelsessensoren i din smartphone
til at vælge indstillingen for den bedste
taleforståelse - uanset om du bevæger
dig eller står stille. Denne funktion
kræver at myControl App er installeret
på din smartphone.
HD lydkvalitet
Pure Charge&Go giver dig en
helt naturlig lydoplevelse i alle
lyttesituationer. Musik gengives med
en fantastisk dynamik takket være de
specielle musikprogrammer.

Juridisk ansvarlig producent

Trådløs opladning af batteriet
Signia Pure Charge&Go leveres med
en oplader. Høreapparaterne slukkes
automatisk, når de placeres i opladeren
og tændes igen, når de fjernes fra
opladeren. Dette gør det nemt at bruge
høreapparaterne.
Diskret, lille høreapparat
Pure Charge&Go sidder diskret bag
øret. Høreapparaterne kan fjernbetjenes
med en App fra din smartphone.
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Mere om den
nye Signia familie.
myHearing App.
Din myHearing App

Den nye
Pure Charge&Go.
Pure™ Charge&Go giver dig bedre og mere
naturlig hørelse selv i støjende omgivelser. Du kan
nyde alle samtaler og alle hverdagens lyde helt
ubesværet. De nye høreapparater fremhæver tale i
enhver lyttesituation.

Din egen stemme lyder helt naturlig.
Diskuterer du den nyeste forretningsmulighed
eller nyder den helt uventede musikoplevelse i
byen, får du en klar og naturlig lydoplevelse med
Pure Charge&Go.
Du får en naturlig hørelse og kan nyde samværet
uden at blive træt af de mange lydindtryk.

Pure Charge&Go er nemme at bruge i en travl
hverdag. De anbringes i opladeren om natten, og
så er de klar hele dagen!

Din høreklinik

Nyd direkte streaming af musik,
TV og telefon.

Flere muligheder.

Nem fjernjustering.

Lyt til dine foretrukne musiknumre, justerer
lydstyrken eller lyt til en spændende lydbog altsammen direkte i dine høreapparater via
din smartphone.

De nye Signia Nx-høreapparater* fås i flere
varianter. Pure Charge&Go, Pure 312 og Pure 13
er RIC-apparater** med højtaler i øret. Motion 13
er et bag-øret apparat med en tyndslange og en
øreprop. Høreklinikken kan informere dig om de
bedste muligheder for dig.

myHearing Appen* giver dig en god start med
dine nye høreapparater. Små opgaver, tips og
brugervejledninger hjælper dig med det samme
i en travl hverdag. Du kan også komme i direkte
kontakt med din høreklinik, som kan fjernjustere
dine høreapparater — uanset hvor du er.

* Nx står for natural experience eller på dansk: naturlig lyd.
** RIC betyder Receiver-In-Ear eller på dansk højtaler i øret.

Bedre hørelse er nu blevet endnu nemmere.

Den gratis myControl App giver dine nye Signia
høreapparater nem forbindelse til alle former for
audiostreaming og mulighed for fjernbetjening –
direkte på din smartphone

Størrelse i cm

Signia tinnitus-løsninger
Har du tinnitus er der hjælp
at hente med de indbyggede
tinnitus-terapifunktioner
i Signia høreapparater.
Kontakt din høreklinik for
flere informationer.

Farver
Du kan vælge imellem
flere farvekombinationer.
Høreklinikken kan hjælpe dig
med den farve, der passer
dig bedst.

* Kompatibel med både Android og iOS. Vores Apps er gratis!

Læs mere på signia.dk/myhearing eller spørg
høreklinikken om de nye Signia Nx høreapparater,
nyttigt tilbehør eller vores myHearing App, som
gør livet med dine høreapparater nemmere.
Motion 13

Pure 13

Pure 312

Pure Charge&Go

