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ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.
Signia Nx με OVP™ 
για να ακούτε την φωνή σας φυσική 
και για την άμεση αποδοχή της
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΣΑΣ,
ΕΝΑΣ ΑΦΥΣΙΚΟΣ ΗΧΟΣ.

S I G N I A  N x  ΜΕ  O V P ™
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ.

Μέχρι σήμερα, αυτό το ευρέως αναγνωρισμένο πρόβλημα παρέμενε άλυτο.

Ως επαγγελματίες στον κλάδο της ακοής, προσπαθούμε να προσφέρουμε στους 
χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας ποιότητα ήχου που αναπαράγει πιστά την φύση. Η 
συνολική ακουστότητα και ο φυσικός ήχος της φωνής σας είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την αποδοχή της αρχικής εφαρμογής. Ωστόσο, πολλοί χρήστες ακουστικών δεν 
συμπαθούν τον ήχο της δικής τους φωνής.

Κάθε χρήστης ακουστικού βιώνει μια αλλαγή στον ήχο της δικής του φωνής. Ιδιαίτερα 
όσοι το χρησιμοποιούν για πρώτη φορά και όσοι έχουν μια ήπια ή μέτρια απώλεια 
ακοής αγωνίζονται με το φαινόμενο απόφραξης που αισθάνονται. Οποιαδήποτε τέτοια 
αρνητική αίσθηση επηρεάζει έντονα την αποδοχή και συχνά οδηγεί στην απόρριψη των 
ακουστικών βαρηκοΐας.

Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της φωνής του χρήστη, οι επαγγελματίες 
της ακοής μπορούν να περιορίσουν το κέρδος και να ανοίξουν ένα κανάλι εξαερισμού, 
μειώνοντας όμως την ακουστότητα και την κατανόηση της ομιλίας στον θόρυβο. Ό,τι κι 
αν κάνουν, το αποτέλεσμα είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ποιότητα του ήχου 
και τη συνολική ακουστότητα.

Η Signia Nx, η πιο εξελιγμένη πλατφόρμα ακουστικών 
στον κόσμο,  προσφέρει την πρώτη πραγματική 
λύση στο πρόβλημα της δικής σας φωνής. Παρέχει 
αξεπέραστη αποδοχή στην αρχική εφαρμογή, 
συνδυάζοντας την χωρίς συμβιβασμούς ακουστότητα 
με την φυσικότητα της φωνή σας.

Η πρώτη στον κόσμο επεξεργασία Own Voice 

Processing (OVP™) βελτιώνει την φυσική αποδοχή 
της φωνής του χρήστη στο 80% των δυσαρεστημένων
 χρηστών ακουστικών. * 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η Signia Nx με OVP ™ ωφελεί όλους τους χρήστες ακουστικών. 
Αναπαράγει την φυσική ακουστική εμπειρία για να προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα 
ήχου και αξιοποιεί τις πλήρεις δυνατότητες του ακουστικού για καλύτερη ακουστική 
απόδοση, σε οποιαδήποτε περίσταση, ακόμη και σε πολύ θορυβώδη περιβάλλοντα.

Ο επαναστατικός φυσικός ήχος της φωνής του χρήστη που προσφέρει η Signia Nx 
βασίζεται στην κορυφαία αμφίπλευρη διασύνδεση Ultra HD e2e binaural link. Η 
συνεχής, πλήρους εύρους, ηχητική ανταλλαγή ηχητικών πληροφοριών από αυτί σε αυτί
 επιτρέπει τη δυναμική σάρωση και επεξεργασία της φωνής του χρήστη εντελώς 
ανεξάρτητα από όλους τους άλλους ήχους, συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων 
φωνών.
Αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες της ακοής να συντονίζουν καλύτερα τα ακουστικά 
βαρηκοΐας επιτυχγάνοντας την βέλτιστη ακουστότητα ολόκληρου του ακουστικού 
περιβάλλοντος χωρίς να χρειάζονται συμβιβασμοί για την βελτίωση της αίσθησης της 
φωνής του χρήστη.

ΠΩΣ 
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η 
ΦΩΝΗ ΣΑΣ?  

Πελάτης:
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ 
ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ 

ΑΦΥΣΙΚΗ!

Επαγγελματίας:



Own Voice  
Processing

Soundscape 
processing

NATURAL 
OWN VOICE

CRYSTAL CLEAR 
SOUNDSCAPE
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Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΡΗΣΤΗ,
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΜΦΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΠΛΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το εξαιρετικά ακριβές νέο δίκτυο 
μικροφώνων αναγνωρίζει την φωνή 
του χρήστη αξιόπιστα, εντοπίζοντας 
μοναδικά το ηχητικό της μονοπάτι.  
Η συνεχής αμφιωτική διασύνδεση 

εξασφαλίζει την δυναμική ανίχνευση 
σε κάθε περίσταση.

Η Signia Nx είναι η πρώτη πλατφόρμα που 
επεξεργάζεται τη φωνή του χρήστη άμεσα και 
εντελώς ανεξάρτητα από όλες τις άλλες φωνές 
και όλους τους άλλους ήχους, συνδυάζοντας 

την φυσική φωνή του χρήστη με την 
χωρίς συμβιβασμούς ακουστότητα

για φυσική συνολική εμπειρία. 

αυτί  (e2e) τώρα χρησιμοποιεί και την 
αμφιωτική τεχνολογία εκπομπής μέσω 

κεραιών για την ακριβή σάρωση της 
φωνής του χρήστη.

Για την φυσικότερη εμπειρία, η συνεχής 
διασύνδεση  Ultra HD e2e από αυτί σε 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΜΦΙΩΤΙΚΗ
 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Η επαναστατική φυσική εμπειρία της Signia Nx 
είναι εφικτή μόνο με την επεξεργασία του ήχου της 
φωνής του χρήστη ακουστικού, εντελώς 
ανεξάρτητα από όλες τις άλλες φωνές και ήχους.

Το κλειδί για το OVP ™ είναι η αναβαθμισμένη 
συνεχής ζωντανή διασύνδεσή μας, Ultra HD e2e. 
Τώρα προσφέρει επίσης την τεχνολογία εκπομπής 
μέσω κεραιών για να δημιουργήσει μια ακριβή 
εκπομπή σάρωσης που προσδιορίζει το προσωπικό 
ηχητικό μονοπάτι της φωνής του χρήστη καθώς 
ταξιδεύει στα ακουστικά.  Αυτό το επίπεδο ακριβείας 
είναι δυνατό μόνο με το νέο απόλυτα ενσωματωμένο 
δίκτυο μικροφώνων σιλικόνης.  

Το Ultra HD e2e προσφέρει την δυνατότητα 
άμεσης και συνεχούςδυναμικής ανίχνευσης της 
φωνής του χρήστη και την κατοχυρωμένη 
ευρεσιτεχνία διπλής επεξεργασίας της δικής του 
φωνής και των υπολοίπων ήχων.  

Έτσι η Signia Nx προσφέρει την πιο φυσική φωνή χρήστη 
και την καλύτερη κατανόηση ομιλίας στον θόρυβο.

OWN VOICE PROCESSING     DUAL PROCESSING
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Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΙΣΘΗΣΗ  
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΟΣ ΗΧΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Οι ανάγκες των χρηστών αλλάζουν ανάλογα 
με το περιβάλλον τους, όταν κινούνται ή είναι 
ακίνητοι, όταν μιλούν ή ακούν. Το Signia Nx 
είναι το μοναδικό σύστημα που χρησιμοποιεί 
την ακουστική ανίχνευση κίνησης και φωνής 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ.

οι νέοι μας αλγόριθμοι HD Spatial 
αναπαράγουν τον φυσικό τρόπο που 

εντοπίζουμε τον ήχο. Αυτό ισχύει για όλα 
τα περιβάλλοντα, ακόμη και τα πολύ 

θορυβώδη, στα οποία οι χρήστες 
απολαμβάνουν καλύτερη από την 

φυσιολογική ακοή". **

Μια καινοτομία στην ποιότητα του ήχου,

για την αυτόματη ενορχήστρωση όλων των 
χαρακτηριστικών του ακουστικού με στόχο την

 αναπαραγωγή της φυσικής ακουστικής 
συμπεριφοράς του χρήστη.

Το ευρύ μας δυναμικό πεδίο είναι πλέον 
παγκοσμίως διαθέσιμο σε όλα τα 

προγράμματα. Σε θορυβώδεις περιστάσεις,
ολόκληρο το φάσμα των αναλογικών ήχων
 μετατρέπεται ομαλά σε ψηφιακά σήματα 

για μια εμπειρία φυσική.

Η υψηλή σταθερότητα του συστήματος δεν
επιτρέπει την δημιουργία ανάδρασης 

προσφέροντας έτσι εξαιρετική ευελιξία κατά την 
εφαρμογή των ακουστικών. Χωρίς 

παραμορφώσεις, η εξουδετέρωση της 
ανάδρασης διατηρεί την  βέλτιστη 

ποιότητα σήματος για άνετη, 
φυσική εμπειρία.

Πέρα από την εμπειρία φυσικής φωνής του χρήστη, το Ultra HD e2e προσφέρει  επίσης την λειτουργία της τεχνολογίας εκπομπής μέσω 
κεραιών για να εξασφαλίσει καθαρή κατανόηση της ομιλίας και φυσική εμπειρία σε όλες τις περιστάσεις, ακόμα και στις πιο θορυβώδεις.
Νέοι αλγόριθοι επιτρέπουν τον πιο ακριβή εντοπισμό στο χώρο. Οι χρήστες 
ακουστικών μπορούν τώρα να έχουν ευχάριστη αίσθηση του ανοιχτού χώρου 
με όλα τα πλεονεκτήματα της κατευθυντικότητας.
Για κρυστάλλινο καθαρό ήχο, η μεγάλη μας ποικιλία με μια 
απίστευτα μέγιστη είσοδο 113 dB προσφέρει εξαιρετική 
ποιότητα σήματος σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Και η 
αποτελεσματική νέα εξουδετέρωση ανάδρασης προσφέρει 
το υψηλότερο σταθερό κέρδος για την προστασία της 
ποιότητας του σήματος - χωρίς παραμορφώσεις.

Όλο το σύστημα διευθύνεται από τον μοναδικό ταξινομητή 
της Signia, ο οποίος εξασφαλίζει την επεξεργασία OVP ™ 
και την επεξεργασία των υπολοίπων ήχων σε τέλεια 
αρμονία για την αντιγραφή της εμπειρίας της φυσικής 
ακοής.
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ULTRA HD e2e  
BINAURAL LINK

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η συνεχής επεξεργασία του ήχου και η 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 

ακουστικών επιτυγχάνουν 
ασυναγώνιστη απόδοση με το OVP ™ 

και "ακοή καλύτερη από την 
φυσιολογική". **

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
SIGNIA TELELINK

Το σύστημα ακουστικής διασύνδεσης επιτρέπει
 στους χρήστες να επωφεληθούν από την 

εφαρμογή myControl App όταν δεν μπορούν να
 χρησιμοποιηθούν άλλα ασύρματα συστήματα 

π.χ. κατά τη λειτουργία αεροπλάνου. 
Προσφέρει επίσης τηλεχειρισμό με το 

διακριτικό μας αξεσουάρ 
miniPocket ™. 

2.4 GHz BLUETOOTH 
ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ

AUDIO STREAMING

Προηγμένη εφαρμογή 
τηλεχειρισμού

Η εφαρμογή myControl App είναι η μόνη που 
προσφέρει πραγματική μικροφωνική 

παρακολούθηση 360°. Η σύνδεση δεδομένων
 για τον τηλεχειρισμό λειτουργεί απευθείας 

από iOS και Android smartphones.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΚΟΗ + B LU E TO OT H ,

Άμεσο streaming τηλεφωνικών  
κλήσεων και μουσικής από iPhone  

καθώς και streaming ήχου από όλα τα 
άλλα smartphones με Bluetooth καιTV

μέσω StreamLine Mic και 
StreamLine TV.

Οι σημερινοί χρήστες ακουστικών 
προσδοκούν την υψηλότερη ακουστική 
απόδοση και την απρόσκοπτη 
συνδεσιμότητα για να τους βοηθήσουν να 
ακούν σε ένα σύγχρονο κόσμο. 

Μόνο τα ακουστικά βαρηκοΐας Signia 
συνδυάζουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες 
συνδεσιμότητας για να προσφέρουν φυσική 
φωνή στον χρήστη και ακουστικότητα χωρίς 
συμβιβασμούς με άμεσο streaming.  Η Signia 
Nx προσφέρει το μοναδικό ασύρματο σύστημα 
που συνδυάζει Bluetooth και Ultra HD e2e 
χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση. 

Το Ultra HD e2e προσφέρει πολλά μοναδικά 
ακοολογικά χαρακτηριστικά.  Είναι η συνεχής 
αμφιωτική διασύνδεση πλήρους φάσματος που 
παρέχει την πιο φυσική εμπειρία ακοής και διαχωρίζει 
τα Signia Nx από τα βασικά ασύρματα συστήματα e2e 
άλλων κατασκευαστών. Μόνο το Ultra HD e2e μας 
επιτρέπει να προσφέρουμε την ευρεσιτεχνία OVP™ 
και "ακοή καλύτερη από την φυσιολογική". **

Η τεχνολογία μας 2.4 GHz Bluetooth προσφέρει την 
υψηλότερη ποιότητα audio streaming από 
smartphones και τηλεόραση.   Και η προηγμένη, 
χαραγμένη με λέιζερ, κεραία ακριβείας προσθέτει 
αυτή τη δυνατότητα στα πολύ μικρού μεγέθους 
ακουστικά με αυτόν τον ειδικό συνδυασμό 
ασύρματων τεχνολογιών.
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PURE Charge&Go Nx PURE 312 Nx

•  

7Nx 5Nx 3Nx

 MOTION 13 Nx

•   

7Nx 5Nx 3Nx

7Nx 5Nx 3Nx

7Nx 5Nx 3Nx

•  Νέα μικρόφωνα σιλικόνης •   Κεραία χαραγμένη με λέιζερ
Επαγωγικός φορτιστής

Το Pure Charge & Go 
αρχίζει να φορτίζεται 
αυτόματα μόλις 
τοποθετηθεί στον 
φορτιστή και αυτόματα 
ενεργοποιείται όταν 
αφαιρεθεί από τον 
φορτιστή.

Το νέο Pure™ Charge & Go Nx συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα 
της Signia Nx με την βολική ασύρματη επαναφόρτιση. Είναι 
εύκολο στο χειρισμό γιατί ενσωματώσαμε την ασύρματη φόρτιση 
στον σχεδιασμό του.

Οι χρήστες δεν ανησυχούν πλέον μήπως σπάσουν ένα κινητό 
τμήμα ούτε αγωνίζονται να αλλαξουν την μπαταρία μιας χρήσης. 
Αυτό το σύστημα ανέπαφης φόρτισης είναι το μόνο που 
προσφέρει στους χρήστες απόλυτη ευκολία και την βεβαιότητα 
ότι τα ακουστικά φορτίζονται πάντα όπως πρέπει.

Φυσική φωνή χρήστη - βολική ασύρματη επαναφόρτιση. Το μικρότερο ακουστικό με ενσωματωμένα όλα τα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά και με άμεσο streaming.

•    Κεραία χαραγμένη με λέιζερ

Αυτό το κομψό ακουστικό είναι η ιδανική λύση για χρήστες που 
θέλουν υψηλή απόδοση, πλήρη συνδεσιμότητα και απόλυτη 
διακριτικότητα. 
Ο μοναδικός σχεδιασμός της χαραγμένης με λέιζερ κεραίας 
προσφέρει το μικρότερο δυνατό μέγεθος για άμεσο streaming 
χωρίς συμβιβασμούς στην υψηλή ακουστική απόδοση.
•    Νέα μικρόφωνα σιλικόνης

Επίπεδα 
απόδοσης:

Το υψηλής απόδοσης Pure 13 Nx - τώρα με προαιρετικό T-Coil - 
προσφέρει τον μεγαλύτερο χρόνο streaming ώστε οι χρήστες να 
μην ανησυχούν για τη διάρκεια της μπαταρίας ενώ απολαμβάνουν 
το ενεργειακά αποδοτικότερο άμεσο streaming και την 
συνδεσιμότητα.

Άμεσο streaming με τις πιο ευέλικτες 
δυνατότητες εφαρμογής.

 Νέα μικρόφωνα σιλικόνης

Επίπεδα 
απόδοσης:

 Motion 13 Nx  Motion 13P Nx

Επίπεδα 
απόδοσης:

Τα απίστευτα ευπροσάρμοστα Motion™ 13 Nx και 
Motion™ 13P Nx είναι ιδανικά για ανθρώπους με 
εξατομικευμένες απαιτήσεις εφαρμογής και μέτρια 
έως σοβαρή ή βαριά απώλεια ακοής. Προσφέρουν 
πλήρη συνδεσιμότητα σε συμπαγή μορφή με 
προαιρετικό πρόσθετο T-Coil που ενσωματώνεται 
στην μπαταριοθήκη.

 Νέα μικρόφωνα σιλικόνης

PURE 13 NxΗ υψηλής χωρητικότητας μπαταρία τροφοδοσίας Li-Ion του Pure 
Charge & Go Nx υποστηρίζει την κορυφαία δυνατότητα 
συνδεσιμότητας Bluetooth, επιτρέποντας στους χρήστες να 
απολαμβάνουν μακράς διάρκειας audio streaming υψηλής 
ποιότητας. Φορτίζοντας την μπαταρία τροφοδοσίας ενώ κοιμούνται, 
μπορούν να εμπιστεύονται τα ακουστικά τους ότι θα προσφέρουν 
πάντα τους ήχους που θέλουν να ακούν. Απλά φορτίστε & έτοιμοι!

PURE 10 Nx  CROS PURE 312 Nx

Εξαιρετική συνδεσιμότητα με τον μεγαλύτερο χρόνο streaming.

Διακριτικό και απλό Φυσική ακουστική εμπεριρία για χρήστες CROS.

Επίπεδα 
απόδοσης:

7Nx 5Nx 3Nx

Το Pure 10 Nx είναι 
το πιο διακριτικό, 
ανοιχτής εφαρμογής, 
ακουστικό.  Τελείως 
αυτόματο και απλό, 
κατάλληλο για ευρύ 
φάσμα ακουστικής 
απώλειας.

Επίπεδα απόδοσης:

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΩΤΙΑΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ S I G N I A  N x.

Τα κομψά νέα CROS Pure 312 της Signia είναι η 
ιδανική λύση για όσους έχουν ολική απώλεια ακοής 
από το ένα αυτί και φορούν ακουστικό στο άλλο αυτί. 
Το Cros Pure λαμβάνει τον ήχο από το κωφό αυτί και 
τον μεταδίδει στο ακουστικό από την άλλη πλευρά. 
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•  

7Nx 5Nx 3Nx
7Nx 5Nx 3Nx

• 

Επίπεδα 
απόδοσης:

Συνδεσιμότητα χωρίς προσπάθεια για όλα τα smartphones.Προηγμένη εφαρμογή τηλεχειρισμού

Το νέο StreamLine Mic προσφέρει hands-free, πλήρες 
στερεοφωνικό streaming τηλεφωνικών κλήσεων και 
μουσικής με οποιοδήποτε smartphone με Bluetooth. 
Λειτουργεί επίσης ως απομακρυσμένο μικρόφωνο.

Επίπεδα 
απόδοσης:

myControl App    StreamLine Mic

Νέα μικρόφωνα σιλικόνης    Κεραία χαραγμένη με λέιζερ

Τα μικρότερα ακουστικά με φυσική ποιότητα ήχου. 

.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΕΝΔΩΤΙΑΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ S I G N I A  N x.

CROS Silk Nx

Σχεδιασμένο για την ανατομία του αυτιού σας, το Insio της Signia εφαρμόζει 
τέλεια στο αυτί σας, χωρίς να φαίνεται, προσφέροντας διακριτικότητα και άνεση.

Η πιο διακριτική εμπειρία φυσικής ακοής για άτομα 
με ολική απώλεια ακοής στο ένα αυτί.
Βιώστε την πιο διακριτική, έτοιμοπαράδοτη 
ακουστική λύση για ανθρώπους με βαρηκοΐα που 
δεν μπορεί να βοηθηθεί στο ένα αυτί. 
Το νέο CROS Silk λαμβάνει τον ήχο από εκείνη 
την πλευρά και τον μεταδίδει στο ακουστικό από 
την άλλη πλευρά.
Χάρη στις πρωτοποριακές μαλακές θηλές 
σιλικόνης το CROS Silk κρύβεται μέσα στο αυτί 
σας απόλυτα άνετα ώστε να ξεκινήσει η φυσική 
ακουστική εμπειρία αμέσως.
Και με την χρήσιμη εφαρμογή touchControl App 
της Signia, μπορείτε να προσαρμόσετε διακριτικά 
την ένταση και την ισορροπία του ήχου από 
αριστερά και δεξιά αγγίζοντας το smartphone σας

Εφαρμόζουν με ασφάλεια στα αυτιά σας για απόλυτα φυσική, 
τέλεια εφαρμογή στη στιγμή – δεν χρειάζεται να περιμένετε για 
κατά παραγγελία κατασκευή όπως στα κλασικά ενδωτιαία 
ακουστικά.
•     

Διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη, τα 
σούπερ απαλά sleeves σιλικόνης 
απλά συνδέονται με τα Silk ακουστικά
 σας με ένα απλό κλικ.  

INSIO Nx              SILK Nx

      7Nx 5Nx    3Nx
7Nx 5N x 3Nx

Παρά το μικρό μέγεθος, το Insio είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονη 
τεχνολογία για μια πιο φυσική εμπειρία ακοής και μπορεί ακόμη και να 
ρυθμίζεται εξ αποστάσεως.
Σε αντίθεση με τα ακουστικά βαρηκοΐας που τοποθετούνται  πίσω από το αυτί,
 τα μικρόφωνα του Insio λαμβάνουν ήχο  μέσα στο κανάλι του αυτιού. Αυτό 
σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις και να 
ακούτε μουσική με τον τρόπο που είστε συνηθισμένοι. Μπορείτε ακόμη να 
χρησιμοποιήσετε εξωτερικά ακουστικά.
Η τοποθέτηση του Insio είναι τόσο φυσική που θα ξεχάσετε  ότι το φοράτε.
 

Click, fit and go
Τα μικρότερα 
ετοιμοπαράδοτα ακουστικά  
με φυσικό ήχο.

                        Η εφαρμογή myControl App προσφέρει 
πλήρεις επιλογές τηλεχειρισμού με μικροφωνικό 
σύστημα παρακολούθησης 360°. Οι χρήστες μπορούν 
να προσαρμόσουν το πρόγραμμα και την ένταση, τους 
ήχους του συστήματος, την καθυστέρηση 
ενεργοποίησης, τον χρόνο προειδοποίησης χαμηλής 
μπαταρίας και την λειτουργία αεροπλάνου. Η 
εφαρμογή μεταδίδει επίσης τα δεδομένα του αισθητήρα
 κίνησης των smartphone για ακουστική ακρίβεια.
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**  

ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ,
SIGNIA Nx ΜΕ OVP™  

ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ: OVP™
Η πρώτη στον κόσμο τεχνολογία Own Voice Processing

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

ΑΚΟΟΛΟΓΙΑ:

Απολαύστε την πιο φυσική ακουστική εμπειρία 
και το Bluetooth streaming τηλεφωνικών 

κλήσεων, μουσικής και TV.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ:

Ακούστε τον κόσμο και τη φωνή σαςφυσικά.Μ. Ταρασούδη & Σια Ο.Ε.
Αντιπροσωπεία Βορείου Ελλάδος

Τσιμισκή 44, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310

 Τηλ: 2310 231601, Fax: 2310 231682
www.tarasoudis.com

Δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας Ultra HD e2e και Bluetooth 
στο μικρότερο σε μέγεθος ακουστικό με την προηγμένη, χαραγμένη με λέιζερ, κεραία 

Νέα  ανθεκτικά  στον  χρόνο  μικρόφωνα  σιλικόνης  επιτρέπουν  ακριβέστατη  αμφιωτική 
μετάδοση

  •
  

•  
  

Υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας 500 MIPS - 60% μεγαλύτερη από της primax

Τεχνολογία εξαιρετικά μικρή 40 nm - 40% μικρότερη από το πρότυπο της βιομηχανίας

Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία τσιπ της βιομηχανίας

  •  

•  
  

•  
  

Κορυφαία τεχνολογία 
Εφικτή προηγμένη συνδεσιμότητα

Ο μόνος συνδυασμός Bluetooth και Ultra HD e2e,
η κορυφαία αμφιωτική ακουστική διασύνδεση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΦΥΣΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ .

S I G N I A  N x  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Κεραία χαραγμένη με λέιζερ 

75 εκατομμύρια τρανζίστορ - 3,5 φορές περισσότερα από της προηγούμενης 
πλατφόρμας primaxTM
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