Motion Charge&Go

Kontrol
sizin elinizde.

Doğal işitmenin
eşsiz tecrübesi.

Doğal işitmede
güvenilir partneriniz.

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.
iPhone, Apple Inc. şirketine ait bir ticari markadır, ABD ve diğer
ülkelerde kayıtlıdır.

YENİLENEN
DOĞAL İŞİTME.
Yeni Motion Charge&Go işitme cihazları.
Kendi sesini en doğal haliyle işitme deneyimi
kablosuz şarj edilebilirlik ile sağlam gövdede buluştu.
Kısaca Charge&Go.

Kendi sesini doğal işitme deneyimi

StreamLine TV
myControl Uyg

miniPocket

StreamLine Mic

Birçok işitme cihazı kullanıcısı kendi sesini olduğundan
yüksek veya yapay şekilde duyduğu için beğenmez.
Dünyada ilk defa Signia işitme cihazları bu soruna
çözüm getirdi. OVP™ (Own Voice Processing)
teknolojisi ile size en doğal işitme deneyimini sunmak
için çevredeki diğer tüm seslerin en iyi şekilde
işitilmesiyle birlikte doğal ses sağlar.
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Telefon

Gürültüde konuşma

Kablosuz lityum-ion şarj

Signia GmbH, Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı sahibidir.

Doğrudan iPhone’nunuzdan (StreamLine Mic ile tüm
akıllı telefonlarınızdan) aramaları kolaylıkla işitme
cihazınıza iletin.

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

Motion Charge&Go’nun endüktif şarjı sayesinde
kullanım rahatlığınız oldukça artar. İşitme cihazları şarj
ünitesine yerleştirildiğinde otomatik olarak şarj olmaya
başlar ve üniteden çıkarıldığında otomatik olarak çalışır.

Türkiye’de basılmıştır.
© 08.2018 Signia GmbH

Müzik
En sevdiğiniz müziklerinizi Apple cihazınızdan
(StreamLine Mic ile Bluetooth özelliği olan herhangi
bir cihazdan) işitme cihazınıza doğrudan aktarın ve
olağanüstü bir ses deneyimi yaşayın.

TV
StreamLine TV’yi kullanarak televizyonunuzdan işitme
cihazınıza doğrudan ses aktarımı yapabilirsiniz.

Hareket halindeyken konuşma
3D Sınıflandırıcı en yüksek işitme performansının
tadını çıkarabilmeniz için her durumda, gelişmiş
otomatik kontrol sağlar. Hareket halindeyken bile
optimum işitme sağlamak için işitme cihazı ayarları
myControl Uygulaması’nın hareket verilerini baz
alarak otomatik ayarlanır.

Kristal berraklığında ses
Uzaktan kontrol
Motion Charge&Go’nun ayarlarını myControl
Uygulaması™* ile uzaktan kumandalı olarak
yapabilirsiniz.

Bağlantı seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için websitemizi
ziyaret edebilirsiniz:
www.signia.com.tr/connectivity/

Motion Charge&Go’nun Ses Netliği özelliği tüm
ortamlarda en doğal ve gerçekçi sesi sunar. Bu da
en gürültülü ortamlarda bile kristal netliğin keyfini
çıkarmanızı sağlar.

Üst seviye kullanım konforu
Dayanıklı gövdesiyle Motion Charge&Go kulak arkası
işitme cihazları, kulağıza rahatça yerleşir.Ergonomik
yapısı sebebiyle ekstra kullanım rahatlığı sağlar.

Tüm seviyelerdeki işitme kayıpları için
Motion Charge&Go, hafif, orta ve ileri işitme kayıpları ile
baş etmenizi sağlar ve size hayatın doğal sesini geri verir.
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Motion Charge&Go
ile ilgili bilgiler.
myHearing Uyg.
myHearing Uygulaması

Yeni
Motion Charge&Go.
Dışarıda ardaşlarınızla yaptığınız aktivitelerin,
uzun süren iş toplantılarının, sevdiğiniz müziği
dinlemenin keyfini çıkartın. Gün içerisinde
gerçekleştirdiğiniz aktivite sayısına ve ne kadar
çalıştığınıza bakmaksızın, Signia’nın sarjı uzun
süre dayanabilen yeni Motion Charge&Go cihazı,
size eşlik etmeye devam eder.
Motion Charge&Go siz uyurken şarj edilebilir,
böylece siz güne başlamaya hazır olduğunuzda
o da kullanıma hazırdır. Ayrıca sağlam gövdesi
sayesinde gün içinde karşılaşabileceğiniz bütün
sorunlara karşı dayanıklıdır. Kısaca Charge&Go!

Kendi sesinizi doğanın size
sunduğu haliyle işitin.
Çocuğunuza kitap okuyun, komşularla sohbet
edin veya arkadaşlarınızla tatil videolarına göz
atın – Signia Motion Charge&Go hayatın eşsiz
anlarının tadını çıkarmanıza fırsat verir.
Kendi sesinizi çevrenizle mükemmel bir şekilde
algılamanıza izin verir. Kitap okurken ya da
arkadaşlarınızla açık havada olduğunuzda en
doğal işitme deneyiminin ve en yüksek işitme
performansının tadını çıkarabilirsiniz.
Not:
Özellikler işitme cihazının kişisel ayarlarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. İşitme Sağlığı Uzmanınız hangi çözümün sizin için daha
uygun olduğu konusunda size yardımcı olacaktır.

Doğrudan ses aktarımı ile telefon
görüşmelerinin, müzik dinlemenin
veya televizyon izlemenin tadını
çıkarın.
Yüksek kaliteli stereo müzik dinleyin, en
sevdiğiniz televizyon programını izlerken ses
seviyesini istediğiniz gibi ayarlayın veya bir
düğmeye basarak bir telefon görüşmesi yapın.
Yeni Motion Charge&Go işitme cihazlarıyla
oldukça rahat ve kullanışlı uzaktan kumanda
ve Bluetooth bağlantısı ile cihazınıza çeşitli
kaynaklardan dilediğiniz ses aktarımını
yapabilirsiniz, tek ihtiyacınız bir akıllı telefon.

Diğer detaylar.

Kişisel destek, her yerde.

Bağlanabilirlik ile dayanıklı yüksek performans
Şarj edilebilir, yüksek kapasiteli lityum-ion pile sahip
yeni Motion Charge&Go, uzun süreli ve üst seviye bir
işitme deneyimi sunar, ses aktarımı yapıyor olsanız bile.

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

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 renkler
* Android ve iOS ile uyumlu.Uygulamalar ücretsizdir.

myHearing uygulaması için myhearing.com adresinden
daha fazla bilgi edinebilir veya Motion Charge&Go işitme
cihazları, kullanışlı aksesuarlar ve myHearing uygulaması
hakkında İşitme Sağlığı Uzmanınıza danışabilirsiniz.

