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TwinCore –
Το άλμα στην τεχνολογία των ακουστικών βαρηκοΐας.
Η Rexton προσφέρει τεχνολογία που προηγείται
για να ακούτε καλύτερα παντού και πάντα.

Αγωνιζόμαστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής κάνοντας την καλύτερη ακοή προσιτή σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.  Η Τεχνολογία TwinCore συνεχίζει αυτόν τον στόχο παρέχοντας
αξεπέραστη ακουστική εμπειρία.  Με περισσότερα από τα διπλά σε αριθμό κανάλια, η τεχνολογία TwinCore
προσφέρει πιο εξελιγμένη επεξεργασία σήματος και εξαιρετική ευκρίνεια.  Όταν η ισχυρή αυτή πλατφόρμα
συνδυάζεται με την πιο πρόσφατη ακουστική μας τεχνολογία όπως το HD Speech και το Smart Set & Go,
αποτέλεσμα είναι η καλύτερη κατανόηση της ομιλίας, η ταχύτερη και η ακριβέστερη διαδικασία εφαρμογής,
καθώς επίσης η μεγαλύτερη άνεση για τους χρήστες.  Αυτήν την άνεση την προχωρούμε παραπέρα: Η
τεχνολογία μας είναι επίσης συμβατή με πρακτικά αξεσουάρ και προσφέρει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας,
ώστε να εξασφαλίζει ότι οι πελάτες όχι μόνο θα ακούν καλά, αλλά θα μπορούν πραγματικά εύκολα να
συνεχίσουν να επικοινωνούν.

16 channel resolution 36 channel resolution



TwinCore

HD Speech

Το χαρακτηριστικό HD Speech της τεχνολογίας TwinCore
προσφέρει ένα ποιοτικό συνδυασμό της υπερσύγχρονης
τεχνολογίας των κατευθυντικών μικροφώνων και της μείωσης
του θορύβου.  Χαρίζει την δυνατότητα της ενισχυμένης
ευκρίνειας και της πιο φυσικής και άνετης ακουστικής εμπειρίας
σε όλα τα ακουστικά περιβάλλοντα για απαράμιλλη ποιότητα
ήχου σε κάθε συνομιλία.

Comfort

Το χαρακτηριστικό Άνεση της τεχνολογίας TwinCore προσφέρει
πιο φυσικό ήχο και άνετη ακοή ώστε οι πελάτες να μπορούν
απλά να απολαμβάνουν την ζωή με τα ακουστικά τους.  Ειδικά
σχεδιασμένα για να κάνουν τη ζωή τους πιο άνετη
προλαμβάνοντας την ακουστική ανάδραση, απαλύνοντας και
μειώνοντας τους δυσάρεστους θορύβους, και ενισχύοντας τα
σημαντικά σήματα της ομιλίας – όλα αυτόματα.

Smart Set & Go

Η τεχνολογία TwinCore προσθέτει την “ευκολία” στην άνετη
ακοή: προσφέροντας πιο γρήγορη εφαρμογή με ολοφάνερα
αποτελέσματα, εξασφαλίζει ταυτόχρονα επιτυχημένη και βολική
καθημερινή χρήση.  Ξεκινώντας με την διαδικασία εφαρμογής,
αυτά τα υψηλής τεχνολογίας χαρακτηριστικά πραγματοποιούν
υπολογισμένες, αυτόματες ρυθμίσεις, επιτρέποντας τους
χρήστες να επικεντρωθούν στη ζωή τους και να αντιμετωπίσουν
το ακουστικό τους ως σύντροφο.

Convenience

Με την τεχνολογία TwinCore, η Rexton επίσης δίδει μεγάλη
σημασία στην ευκολία, ώστε οι πελάτες να μπορούν να
απολαμβάνουν τον ήχο αντί να εστιάζουν στα ακουστικά τους.
Με ποικίλα streamers και τηλεχειριστήρια οι χρήστες μπορούν
εύκολα και διακριτικά να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις των
ακουστικών τους και να συνδεθούν πρακτικά με οποιαδήποτε
συσκευή πολυμέσων – για να συνεχίσουν να συνδέονται με τον
ψηφιακό τους κόσμο.  Και η τεχνολογία Green & Easy επιτρέπει
την φόρτιση των μπαταριών κατά τις βραδινές ώρες και την
αφύγρανση των ακουστικών – προσφέροντας οικολογικές και
βολικές λύσεις.

Όλα τα χαρακτηριστικά αναγράφονται με λεπτομέρεια παρακάτω.
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Μέσα στην τεχνολογία TwinCore
Τεχνολογίασχεδιασμένηγιακαλύτερηακοήαπό κάθε άποψη.

HD Speech

HD Directionality
Με τη χρήση του προσαρμοζόμενου μικροφώνου σε έως και 36
κανάλια και με την προηγμένη αυτόματη μείωση των θορύβων
που έρχονται πίσω από το κατευθυντικό μικρόφωνο, το
χαρακτηριστικό HD Directionality προσφέρει στον χρήστη
ενισχυμένη ευκρίνεια στην ομιλία ακόμα και στα πιο απαιτητικά
ακουστικά περιβάλλοντα – με λιγότερη ακουστική προσπάθεια.

HD Mic
Με την επεξεργασία του ήχου σε έως και 36 κανάλια, το HD Mic
παρέχει υψηλή καλο-συντονισμένη κατευθυντικότητα.  Ταυτό-
χρονα, απελευθερώνει αποτελεσματικά τον ακροατή από
ανεπιθύμητα σήματα και θορύβους, ιδιαίτερα στις σημαντικές για
την ομιλία υψηλές συχνότητες – προσφέροντας την πιο φυσική
και άνετη ακουστική εμπειρία.

HD Bandwidth
Το HD Bandwidth επιτρέπει επεξεργασία σημάτων έως και 10
kHz, προσφέροντας φυσικό ήχο και ευκρίνεια στην ομιλία – για
την πιο ρεαλιστική ακουστική εμπειρία HiFi.

Automatic Focus 360°
To Automatic Focus 360° υπερβαίνει τις δυνατότητες των
παραδοσιακών κατευθυντικών μικροφώνων:  σαρώνοντας
αδιάκοπα το περιβάλλον του χρήστη και επιλέγοντας αυτόματα το
πιο κατάλληλο κατευθυντικό πρότυπο, εμπλουτίζει το κυρίαρχο
σήμα ομιλίας – ακόμα και αν η ομιλία προέρχεται από πίσω ή από
τα πλάγια.  Και για μέγιστο επίπεδο άνεσης, η λειτουργία
αυτοκινήτου, επιτρέπει την αυτόματη μετάβαση στο Focus 360°!

Soft Level Focus
Όλα τα προηγμένα συστήματα κατευθυντικών μικροφώνων
δημιουργούν κατά την λειτουργία τους κάποιο θόρυβο χαμηλού
επιπέδου.  Παραδοσιακά, η μετάβαση στην πανκατευθυντική
λειτουργία προσφέρει την λύση όταν ο περιβαλλοντικός θόρυβος
είναι χαμηλός.  Για να προσφέρει στους χρήστες τα
αποδεδειγμένα οφέλη της κατευθυντικότητας, ακόμα και σε
λιγότερο θορυβώδη περιβάλλοντα, το χαρακτηριστικό TwicCore
Soft Level Focus προσαρμόζει συνεχώς την δραστικότητα της
κατευθυντικότητας, έτσι ώστε ο μικροφωνικός θόρυβος να είναι
λιγότερος από τον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Comfort

2c Feedback Preventer
Αυτή η υπερσύγχρονη τεχνολογία παύει την ανάδραση μόλις την
εντοπίσει. Το σύστημα αναλύει συνεχώς την απόκριση των
ακουστικών στις αλλαγές του περιβάλλοντος, αναλύοντας κάθε
μικροφωνικό σήμα ανεξάρτητα, προβλέποντας το μονοπάτι της
ανάδρασης.

2c Automatic Noise Reduction
Η τεχνολογία Automatic Noise Reduction βελτιώνει την άνεση και την
ακουστότητα της ομιλίας αναλύοντας τα εισερχόμενα σήματα και
διαχωρίζοντας τους θορύβους σταθερής κατάστασης που δεν είναι
ομιλία.  Αυτό το χαρακτηριστικό εξασθενεί τον ενοχλητικό θόρυβο και
εμπλουτίζει τα σημαντικά σήματα της ομιλίας χωρίς να απαιτούνται
ρυθμίσεις από τον χρήστη.

SoundSmoothing®

Οι ξαφνικοί θόρυβοι όπως το τσαλάκωμα του χαρτιού, το σπάσιμο του
γυαλιού και τα κλειδιά που κουδουνίζουν μπορούν να είναι ιδιαίτερα
ενοχλητικά για τους χρήστες ακουστικών. Το μοναδικό
χαρακτηριστικό SoundSmoothing® αναγνωρίζει γρήγορα αυτούς τους
απρόβλεπτους ήχους και τους απαλύνει χωρίς να υποβιβάζονται τα
επιθυμητά σήματα της ομιλίας.

Sound Radiance
Προσφέροντας τον λαμπερότερο δυνατό ήχο, το χαρακτηριστικό
Sound Radiance βελτιώνει την αντίληψη των ήχων υψηλών
συχνοτήτων.  Ο ήχος που προκύπτει είναι πιο γεμάτος και πιο
πλούσιος.  Αυτό το χαρακτηριστικό ενισχύει επίσης την τεχνολογία
Bluetooth® για την βελτίωση της ποιότητας του ήχου κατά την
μεταφορά του μέσω των συσκευών Mini Blu RCU / Blur RCU της
Rexton.



TwinCore

Smart Set & Go

Smart Automatic Equalizer
Το χαρακτηριστικό Smart Automatic Equalizer βελτιστοποιεί την απόκριση
συχνότητας και την ηχητική εντύπωση βάσει του ακουστικού
περιβάλλοντος. Έτσι μειώνεται η ανάγκη χειροκίνητων ρυθμίσεων του
ακουστικού για την αλλαγή ακουστικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να
χρησιμοποιείται ευκολότερα.

Smart Automatic Acclimatization
Αυτό το χαρακτηριστικό προσαρμόζει το επίπεδο εγκλιματισμού
εξατομικευμένα σε κάθε πελάτη, και αυξάνει την ικανοποίηση
επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμοστούν στην καλύτερη ακοή με
τους δικούς τους όρους.  Μπορείτε να προσαρμόσετε την περίοδο
εγκλιματισμού επιλέγοντας μια από τις πέντε προκαθορισμένες επιλογές.
Το ηχητικό κέρδος θα αυξηθεί αυτόματα σε μικρά βήματα μετά την πρώτη
συνεδρία εφαρμογής.

Smart Automatic Environment Manager
Το χαρακτηριστικό Smart Automatic Environment Manager αξιολογεί το
ακουστικό περιβάλλον και το κατατάσσει γρήγορα και αυτόματα.  Στη
συνέχεια ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα διάφορα χαρακτηριστικά
σύμφωνα με τις ανάγκες, με βάση το περιβάλλον, επιλέγοντας ρυθμίσεις
που θα βοηθήσουν τον χρήστη να αντεπεξέλθει καλύτερα στις προκλήσεις
που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει σε ορισμένες περιπτώσεις.

SmartFit
Το χαρακτηριστικό SmartFit είναι ένας διαχειριστής παραμέτρων που
εξοικονομεί χρόνο, βασισμένος στην ανώτερη ακοολογική έρευνα και
βελτιστοποίηση.  Επιτρέπει την εστίαση σε σημαντικότερα πράγματα,
όπως την συμβουλευτική, χωρίς την καθυστέρηση των ρυθμίσεων
καλύτερου συντονισμού.

Convenience

Wireless Assistant
Το χαρακτηριστικό Wireless Assistant προσφέρει προηγμένη
ασύρματη ζεύξη στους πελάτες χαρίζοντας εξαιρετική ποιότητα ήχου
και απαράμιλλη ευκολία χρήσης στις αμφιωτικές εφαρμογές.

Transmitter
Τα Mini Blue RCU και Blu RCU είναι από πριν συντονισμένα με τον
πομπό για πιο εύκολη εγκατάσταση.  Για ασύρματη σύνδεση, οι
χρήστες απλά το συνδέουν στην πρίζα και ξεκινούν την διασκέδαση.

Bluetooth®

Χάρη στο Blu Link οι χρήστες μπορούν εύκολα να συνδέουν τα
ακουστικά τους με διάφορες συσκευές που διαθέτουν Bluetooth®

όπως κινητά τηλέφωνα, στερεοφωνικά, τηλεοράσεις, συσκευές
αναπαραγωγής ΜΡ3 και φορητούς υπολογιστές.  Τα Mini Blue RCU
και Blu RCU λειτουργούν και ως μεταφορείς ήχου και ως
τηλεχειριστήρια για τις συσκευές, επιτρέποντας αλλαγές έντασης και
προγραμμάτων με το άγγιγμα ενός κουμπιού, καθώς επίσης
προσφέρουν ένα αθέατο κουμπί on/off – για διακριτική ρύθμιση και
πλήρη συνδεσιμότητα.

Autophone
Το Autophone αναγνωρίζει αυτόματα το τηλεπηνίο ενός συμβατού
τηλεφώνου και μεταβαίνει στο πρόγραμμα τηλεφωνικού πηνίου.
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TwinCore

SecureTec
Απόλυτη προστασία μέσα και έξω.

Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία και απόδοση όλων των προϊόντων μας

δίδουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια.  Για να διαφυλάξουμε την ευαίσθητη

τεχνολογία που περιέχουν τα ακουστικά μας από την φθορά και να εξασφαλίσουμε πολλά χρόνια

καθημερινής χρήσης, οι συσκευές μας προσφέρουν εξειδικευμένη, πολυσύνθετη προστασία.  Την

ονομάζουμε SecureTec.

Nano Coating
Η υγρασία και οι εκκρίσεις μπορούν να προκαλέσουν
χαμηλή απόδοση και βλάβη στην λειτουργία των
ακουστικών.  Γι’ αυτό βελτιώσαμε την ήδη
αποτελεσματική εξωτερική μας επίστρωση προστασίας
nano coating.  Και μια ειδική εσωτερική
στεγανοποίηση στο ακουστικό δρα ως πρόσθετη
ασφάλεια.  Το αποτέλεσμα:  απόλυτη προστασία από
την υγρασία, τον ιδρώτα και την διάβρωση.

Microphone Protection
Αν εισχωρήσουν στο μικρόφωνο ακαθαρσίες, σκόνη
και άλλα μικροσωματίδια, μπορεί να υποβιβαστεί η
ποιότητα ήχου, να μειωθεί η ενίσχυση ή να
δημιουργηθεί παραμόρφωση.  Για να αποφευχθούν
αυτά, τα ακουστικά Rexton διαθέτουν ένα
αποτελεσματικό φίλτρο που κρατά αυτά τα
σωματίδια μακριά από τα μικρόφωνα και εξασφαλίζει
συνεχή ήχο υψηλής ποιότητας.

Rubber Seal
Για να προστατευθούν οι ρυθμιστές του ακουστικού
από την είσοδο υγρασίας, σκόνης και ρύπων στο
εσωτερικό, ο κυκλικός διακόπτης και το πλήκτρο
επιλογής είναι στεγανοποιημένα με καουτσούκ – για
μεγαλύτερη αντοχή και πολλά χρόνια καλής χρήσης.

Connector Seal
Στα ακουστικά ανοιχτής εφαρμογής (RIC), η υγρασία και
οι εκκρίσεις μπορούν να προκαλέσουν ελαττωματική
σύνδεση στο σημείο όπου το μεγάφωνο ενώνεται με το
ακουστικό.  Με το mimiReceiver 2.0, η ασφάλεια
σύνδεσης εμποδίζει την πρόκληση τέτοιων προβλημάτων
στην απόδοση.

C-Grid Wax Protection System
Όταν συσσωρεύεται κυψελίδα του αυτιού και
σκληραίνει μέσα σε ένα ακουστικό, μπορεί να
μπλοκάρει τον ήχο και τελικά να προκαλέσει βλάβη
στα εσωτερικά του τμήματα.  Γι’ αυτό η Rexton
δημιούργησε το σύστημα C-Grid Wax Protextion:
ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος προστασίας
του ακουστικού από την είσοδο της βλαβερής
κυψελίδας.  Με το νέο μαλακό πλέγμα για την
κυψελίδα, ο καθαρισμός της θηλής είναι ακόμα πιο
εύκολος.  Απλά πιέζετε το άκρο της θηλής για να
θρυμματιστεί η κυψελίδα.
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