Pure 10
ile ilgili bilgiler.
myHearing Uyg.
myHearing Uygulaması

Yeni
Pure 10.
Sevdiklerinizle vakit geçirmek onlarla iletişim
kurabilmektir. İster çocuğunuza kitap okuyun ister
aileniz veya arkadaşlarınızla oturun, Signia’dan
Pure™ 10 size gün boyunca zahmetsiz işitme
deneyimi sağlar. Küçük, zarif ve süper görünmez
özelliği ile yeni Pure 10 dinleme kolaylığını yeniden
tanımlıyor.

Doğal akış ile net bir ses.
Çevredeki gürültü konuşma sırasında ekstra çaba
sarf etmenize neden olur.
Pure 10 bu zorluğu aşmak için ustalıkla
donatılmıştır. Otomatik olarak istenmeyen sesleri
ve arka plan gürültüsünü filtreleyerek sesin geldiği
kişiye odaklanır. Herhangi bir güçlük ya da endişe
duymaksızın, hayatın seslerini duymaya devam
edebilirsiniz.
Not:
Özellikler işitme cihazının kişisel ayarlarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. İşitme Sağlığı Uzmanınız hangi çözümün sizin için daha
uygun olduğu konusunda size yardımcı olacaktır.

Sadelik ve konfor
bir arada.
Signia Pure 10’nun tasarımı oldukça
basit,mükemmel bir işitme deneyimi için ayar
yapmak zorunda değilsiniz.
Pure 10 touchControl™* uygulaması ile
tam uyumludur. Bu işitme programlarınızı
değiştirmenize, ses, bas ve tiz seslerini istediğiniz
gibi ayarlamanıza izin vererek, uzaktan kontrol
etmenizi sağlar. İhtiyacınız olan tek şey bir akıllı
telefon.

Diğer detaylar.
Signia tinnitus çözümleri
Signia’nın kendine özgü tinnitus terapileri sayesinde
kulak çınlamasını yönetebilirsiniz. İşitme Sağlığı
Uzmanınıza hangi çözümün sizin için daha uygun
olduğunu sorunuz.

Renkler
Yeni Pure 10‘nun renk seçenekleri birçok saç ve ten
rengine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Mevcut
renkler modellere göre farklılık gösterebilir.

İşitme Sağlığı Uzmanınız

Kişisel destek, her yerde.
Akıllı telefonunuz için tasarlanmış olan
myHearing Uygulaması * ile işitme yolculuğunuz
daha da kolay. Yeni işitme cihazlarınıza mümkün
olduğunca kısa sürede adapte olursunuz. Özel
dinleme egzersizlerini izleyebilir, kullanım
kılavuzuna başvurabilir ve hareket halindeyken
bile İşitme Sağlığı Uzmanınıza bağlanabilirsiniz.

Gerçek boyut (cm)
* Android ve iOS ile uyumlu.Uygulamalar ücretsizdir.

Pure 10 işitme cihazları,kullanışlı aksesuarlar ve myHearing
uygulaması için myhearing.com adresinden daha fazla bilgi
edinebilir veya İşitme Sağlığı Uzmanınıza danışabilirsiniz.

Pure 10

Bağlantı
konforunun
keyfini çıkartın.

Daha doğal sesin
keyfini çıkartın.

Son derece gizli
işitme desteği.

Bu belgede yer alan bilgiler mevcut teknik opsiyonların genel tanımıdır.
Her durumda geçerli olmayabilir ve önceden haber vermeden
değiştirilebilir.
Android ve Google Play, Google Inc. şirketine ait ticari markalardır.
Apple App Store Apple Inc. şirketine ait ticari bir markadır.

YENİLENEN
DOĞAL İŞİTME.
Yeni Signia Pure 10 işitme cihazları.
Daha iyi işitme, tamamen gizli ve basit.

touchControl Uyg

miniPocket

Yasal Üretici

Uzaktan kontrol

Gürültüde konuşma

Mutlak görünmezlik

touchControl™ uygulaması Pure 10 işitme cihazınızın
ayarlarını uzaktan değiştirmenize ve tercihlerinize göre
kişiselleştirmenize olanak sağlar.

Ses Kalitesi ile yeni Pure 10 cihazlarımız her yerde
gelişmiş gürültü bastırma teknolojileri sayesinde
konuşmaları net bir şekilde duymanızı sağlar. Restoran
veya konferans gibi çok gürültülü ortamlarda bile
karşınızdakini anlamanızı kolaylaştırır.

Signia’nın küçük Pure 10 cihazı kulağınızın arkasına
neredeyse görünmeyecek bir şekilde oturur.
Maksimum kontrol ve konfor için akıllı telefonlarınız ile
uzaktan kontrol edilebilirsiniz.

Eğer akıllı telefonunuz yoksa miniPocket™ ile uzaktan
ayar yapabilirsiniz.

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Almanya
Signia GmbH, Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı Sahibidir.
Türkiye’de basılmıştır.
© 02.2018 Signia GmbH

Sorunsuz işitme için saf basitlik
Net ses
Pure 10’nun Ses netliği tüm ortamlarda en doğal ve
gerçekci sesi sunar.

Manuel ayarlamalar için düğmeye ihtiyacınız yok. Yeni
Pure 10, size mükemmel ses kalitesi için ekstra basitlik
sunar.

Tüm seviyelerdeki işitme kayıpları için
Pure 10 hafif,orta ve şiddetli işitme kaybı ile baş
etmenizi sağlayarak size hayatın doğal sesini geri verir.
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