
Essential E1 
Σύγχρονη τεχνολογία για κάθε οικονομική δυνατότητα. 

 

Η νέα κατηγορία προϊόντων Essential E1 αναβαθμίστηκε με την προηγμένη τεχνολογία TruCore™       
με χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης που βελτιώνουν την συνολική ακουστική εμπειρία.   

Θα ακούτε άνετα και θα απολαμβάνετε ασύρματη συνδεσιμότητα σε κάθε ηχητικό περιβάλλον.   

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Essential E1  

Voice Ranger 

Διατηρεί την φυσική ένταση του ομιλητή-στόχου σε σχέση με τις άλλες ανταγωνιστικές φωνές. 

Κατευθυντικά μικρόφωνα 

Βελτιώνουν την κατανόηση της ομιλίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα. 

Συμπίεση Φάσματος Συχνοτήτων 

Προσφέρει πρόσβαση σε ήχους που δεν έχετε ακούσει για πολύ καιρό και καλύτερη κατανόηση 
ομιλίας. 

Αυτόματος Ταξινομητής  

Ταξινομεί αυτόματα τους ήχους σε ξεχωριστές περιβαλλοντικές κατηγορίες χωρίς να χρειάζεται να 
πατήσετε κάποιο κουμπί. 



 

Σχεδιασμένα για όλες τις ακουστικές περιστάσεις. 

 

Επιλέγοντας τα ακουστικά Essential E1 θα βιώσετε πλούσια ακουστική εμπειρία, σχεδιασμένη για 
τις προσωπικές σας ανάγκες και τον προσωπικό σας τρόπο ζωής.  Θα απολαύσετε τους ήχους της 
οικογένειας και των φίλων με ευκολία χάρη στην τεχνολογία Ε1. 

Τα αναβαθμισμένα ακουστικά E1 δεν είναι μόνο διακριτικά και άνετα, είναι και αποτελεσματικά σε 
κάθε ακουστικό περιβάλλον.   

Τα κατευθυντικά μικρόφωνα σας βοηθούν να επικεντρώνεστε στην συνομιλία μπροστά σας όταν 
βρίσκεστε σε θορυβώδες περιβάλλον ώστε να ακούτε μόνο αυτά που θέλετε να ακούσετε, 
ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε. 

Απολαύστε πάλι τις συζητήσεις. 

Βγαίνετε για φαγητό με ένα φίλο και ανησυχείτε ότι δεν 
μπορείτε να τον ακούσετε εύκολα;  Οι λύσεις Essential E1 
χρησιμοποιούν τεχνολογία ψηφιακής μείωσης των 
θορύβων για να συμπιέσουν ανεπιθύμητους ήχους όπως 
φλυαρίες από άλλα τραπέζια, μαχαιροπήρουνα κλπ.  

Ξανακούστε τα κουδουνίσματα και τους προειδοποιητικούς ήχους. 

Έχετε διαπιστώσει ότι δεν μπορείτε πια να ακούτε 
ορισμένες φωνές υψηλής συχνότητας και ήχους όπως την 
φωνή των εγγονιών σας, το κουδούνι της πόρτας ή ακόμη 
και τον χρονοδιακόπτη του φούρνου;  Είναι συνηθισμένο   
σε όσους έχουν απώλεια ακοής.  Ευτυχώς τα προϊόντα Ε1 
έχουν σχεδιαστεί για να συμπιέζουν αυτούς τους ήχους 
υψηλών-συχνοτήτων και να τους μετατοπίζουν στο φάσμα 
που ακούτε καλύτερα, ώστε να απολαμβάνετε όλους τους 
ήχους που σας ξέφευγαν. 

Εμπιστευτείτε την αντοχή των ακουστικών Essential E1 με σιγουριά. 

Χάρη στην τεχνολογία SecureTec™ με βαθμολόγηση IP67, 
όλη η σειρά Essential E1 είναι ανθεκτική στην υγρασία, τον 
ιδρώτα και τη σκόνη.  Τα ακουστικά σας είναι αρκετά 
ανθεκτικά ώστε να σας διευκολύνουν όταν ασχολείστε με 
την κηπουρική, όταν περπατάτε, όταν κάνετε ποδήλατο ή αν 
απλά σας πιάσει βροχή.  Η προστασία C-Grid Wax 
Protection προστατεύει ακόμα και από την κυψελίδα ώστε 
να μη φράσσεται το μεγάφωνο.  Έτσι, κάνετε ό,τι θέλετε 
χωρίς να ανησυχείτε για την απόδοσή τους – τα ακουστικά 
σας μπορούν να ανταπεξέλθουν! 


