Silk
ile ilgili.
myHearing Uyg.
myHearing Uygulaması

Yeni
Silk.
Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri
olan Silk, kulağınıza rahatça oturmasını sağlayan
yumuşak silikon kalıpları sayesinde kullanmaya
hazırdır. İyi işitmek hiç bu kadar konforlu olmamıştı.

Doğal akışa sahip kristal ses
İster açık ofiste,kalabalık bir sokakta isterse
yoğun restoranda olun. Ortam gürültüsü yüksek
olan yerlerde karşılıklı konuşurken ekstra çaba
sarf etmeniz gerekir.
Silk, bu zorluklarla mücadele edebilir.İstenmeyen
sesleri ve arka plan gürültüsünü azaltarak
konuştuğunuz kişiye odaklanır. Duymak
istediğinizi en net şekilde duyarsınız. Tüm gün. Her
durumda,her ortamda.
Not:
Özellikler işitme cihazının kişisel ayarlarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. İşitme Sağlığı Uzmanınız hangi çözümün sizin için daha
uygun olduğu konusunda size yardımcı olacaktır.

Eş zamanlı aktarım ile telefon
görüşmelerinin,müzik dinlemenin
ve televizyon izlemenin keyfini
çıkartın.
Kulak arkası işitme cihazlarının aksine, Silk’in
mikrofonları sesi kulak kanalının içinden iletir.
Böylelikle telefon görüşmelerinizi
gerçekleştirebilir ve doğal yollarla müzik
dinleyebilirsiniz. Silk’in doğallığı sayesinde işitme
cihazınızı taktığınızı unutacaksınız.

Diğer detaylar.

Kişisel destek, her yerde.

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

CROS Silk Nx
Silk, tek kulakta kullanıldığında bile en doğal sesi
sağlayan dünyanın en küçük işitme cihazıdır.

Gerçek boyut (cm)

İşitme Sağlığı Uzmanınız

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.

Mevcut kaplama renkleri:
Siyah

Mocha

* Anroid ve İOS uyumlu.Uygulamalar ücretsizdir.

Silk işitme cihazları,aksesuarları ve myHearing
Uygulaması için myhearing.com adresinden
daha fazla bilgi edinebilir veya İşitme Sağlığı
Uzmanınıza danışabilirsiniz.

Silk

Kontrol
sizin elinizde.

Mümkün olan
en doğal işitme.

Doğal görünüm için
şimdi daha küçük.

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 Silk işitme cihazları.
En doğal ses sağlayan,kolay kullanımlı en küçük
işitme cihazı.

touchControl Uyg

miniPocket

Yasal Üretici

Uzaktan kontrol

Kristal berraklıkta ses

Ekstra görünmezlik

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Almanya

touchControl App™* uygulaması Silk cihazınızın
ayarlarını uzaktan değiştirmenize ve işitme
cihazlarınızı kişisel tercihlerinize göre ayarlamınızı
sağlar.

Silk’in Ses Netliği tüm ortamlarda en doğal ve gerçekci
sesi sunar. Bu sayede en gürültülü ortamlarda bile
kristal netliğin keyfini çıkartmanızı sağlar.

Yeni Signia Silk % 20 daha küçültülerek cihazı
kulağınızda neredeyse görünmez kılar.

Signia GmbH, Siemens AG’nin Ticari Marka Sahibidir.

Gürültüde konuşma

Tak ve çık

Ses Kalitesi ile Signia Silk, sofistike mikrofonlar ve
gelişmiş gürültü bastırma teknolojileri sayesinde
konuşmaların tüm durumlarda net bir şekilde
duyulmasını sağlar. Restoran veya konferans gibi çok
gürültülü ortamlarda bile karşınızdakini anlamanızı
kolaylaştırır.

Normal işitme cihazlarının aksine,farklı boyutlarda
sunulan ve kulağa tam oturan silikon kalıplar sayesinde
cihazınızı kullanmak için beklemenize gerek yok.

Akıllı telefonunuz yoksa, miniPocket ™ ile de uzaktan
ayar yapabilirsiniz.

Telefon çağrıları
MiniPocket veya touchControl uygulaması tarafından
aktive edilen Silk’in TwinPhone özelliği, arayanın sesini
her iki kulağınıza da iletir; böylece her kelimeyi daha iyi
anlayabilirsiniz.

Net renk kodları
Sağda kırmızı, solda mavi renk kodlaması ile işitme
cihazını doğru kulağa kolayca takmanıza yardımcı olur.
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