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Επαναπροσδιορισμός της εύκολης ακοής. 

Πιστεύουμε ότι η ακοή πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν φυσική και εύκολη. Ακόμα και για τους 
βαρηκόους. Με τις πλατφόρμες micon™ και binax™,

Λιγότερη ακουστική προσπάθεια. 
Κλινικά αποδεδειγμένη.*

Προηγμένη τεχνολογία για την μείωση της ακουστικής προσπάθειας.

Φανταστείτε να προσπαθείτε να ακούσετε
 την ανακοίνωση σε ένα σταθμό, να 
προσπαθείτε να ακούσετε στο τηλέφωνο 
με κακή σύνδεση, ή να προσπαθείτε να 
μιλήσετε στον φίλο σας σε ένα μπαρ με 
πολύ κόσμο. Μπορείτε να ακούσετε και 
να  καταλάβετε αλλά πρέπει να 
συγκεντρωθείτε. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις,
 η ακοή απαιτεί προσπάθεια.

Χάρη στο προηγμένο SpeechMaster, 
αυτό το αλλάζουν τα primax.  
Διαχωρίζοντας τον κυρίαρχο ομιλητή και 
μειώνοντας τους εξωτερικούς ήχους και 
τις φωνές του περιβάλλοντος, το 
SpeechMaster τονίζει την φωνή του 
συνομιλητή και προσφέρει εξαιρετική 
ποιότητα ήχου, χωρίς προσπάθεια, 
επαναπροσδιορίζοντας την εύκολη ακοή 
σε όλες τις περιστάσεις, όλη μέρα.

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
υψηλό επίπεδο ενοχλητικών ήχων ή όταν
η ποιότητα του ήχου της ομιλίας είναι 
κακή, η συνομιλία απαιτεί συγκέντρωση 
και προσπάθεια.  Ο αγώνας να 
ακουστούν οι φωνές, ακόμα και για 
φυσιολογικά ακούοντες, είναι 
εξαντλητικός.  Για τους βαρηκόους, η 
κατανόηση της ομιλίας απαιτεί πρόσθετη 
συγκέντρωση και ενέργεια που είναι 
εξαντλητικό, ιδιαίτερα στο τέλος της 
μέρας.

Φθάνοντας στο σημείο που γίνεται σαφής. 

Η ακουστική προσπάθεια δεν 
αναφέρεται μόνο στην κατανόηση της 
ομιλίας, αφορά την ευκολία της 
κατανόησης.  Ας πάρουμε αυτή την 
οπτική αναλογία:

Στην επάνω εικόνα, μπορείτε πάλι να 
διαβάσετε τα γράμματα, αλλά είναι πιο 
δύσκολο.  Ενώ στην κάτω εικόνα, ο 
τονισμός των γραμμάτων τα κάνει να 
ξεχωρίζουν από τις τελείες του φόντου 
ώστε να διαβάζονται ευκολότερα.

Με τον ίδιο τρόπο, τα primax 
τονίζουν την ομιλία από τον θόρυβο 
του περιβάλλοντος για να κάνουν 
την ακοή εύκολη.

Μέγιστη τεχνολογία, 
μέγιστη απόδοση. 
Αυτά είναι τα primax.

Ένα νέο κεφάλαιο στην Ακουστότητα.

επιτύχαμε τεράστια πρόοδο στην πολύ ποιοτική 
αμφιωτική ακοή, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιστάσεις. 
Τώρα, με την  primax™, έχουμε ανυψώσει σε νέο 
επίπεδο την φιλοσοφία μας Soundability™. 
Συνδυάζοντας την καλύτερη ισορροπία ποιότητας 
ήχου και ακουστότητας εξατομικευμένα στην 
προσωπική προτίμηση του χρήστη, τα primax 
αποδεδειγμένα* μειώνουν την ακουστική 
προσπάθεια, επαναπροσδιορίζοντας έτσι την εύκολη
ακοή..
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Επαναπροσδιορισμός της εύκολης ακοής. 

Ένα νέο κεφάλαιο στην Ακουστότηταy.

Πιστεύουμε ότι η ακοή πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν φυσική και εύκολη. Ακόμα και για τους 
βαρηκόους. Με τις πλατφόρμες micon™ και binax™,
  επιτύχαμε τεράστια πρόοδο στην πολύ ποιοτική 
αμφιωτική ακοή, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιστάσεις. 
Τώρα, με την  primax™, έχουμε ανυψώσει σε νέο 
επίπεδο την φιλοσοφία  μας Soundability™. 
Συνδυάζοντας την καλύτερη ισορροπία ποιότητας 
ήχου και ακουστότητας εξατομικευμένα στην 
προσωπική προτίμηση του χρήστη, τα primax 
αποδεδειγμένα* μειώνουν την ακουστική 
προσπάθεια, επαναπροσδιορίζοντας έτσι την εύκολη
ακοή..

Λιγότερη ακουστική προσπάθεια. 
Κλινικά αποδεδειγμένη.*

Προηγμένη τεχνολογία για την μείωση της ακουστικής προσπάθειας.

Φανταστείτε να προσπαθείτε να ακούσετε Χάρη στο προηγμένο SpeechMaster, 
αυτό το αλλάζουν τα primax.  
Διαχωρίζοντας τον κυρίαρχο ομιλητή και 
μειώνοντας τους εξωτερικούς ήχους και 
τις φωνές του περιβάλλοντος, το 
SpeechMaster τονίζει την φωνή του 
συνομιλητή και προσφέρει εξαιρετική 
ποιότητα ήχου, χωρίς προσπάθεια, 
επαναπροσδιορίζοντας την εύκολη ακοή 
σε όλες τις περιστάσεις, όλη μέρα.

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
υψηλό επίπεδο ενοχλητικών ήχων ή όταν
η ποιότητα του ήχου της ομιλίας είναι 
κακή, η συνομιλία απαιτεί συγκέντρωση 
και προσπάθεια.  Ο αγώνας να 
ακουστούν οι φωνές, ακόμα και για 
φυσιολογικά ακούοντες, είναι 
εξαντλητικός.  Για τους βαρηκόους, η 
κατανόηση της ομιλίας απαιτεί πρόσθετη 
συγκέντρωση και ενέργεια που είναι 
εξαντλητικό, ιδιαίτερα στο τέλος της 
μέρας.

Φθάνοντας στο σημείο που γίνεται σαφής. 

Η ακουστική προσπάθεια δεν 
αναφέρεται μόνο στην κατανόηση της 
ομιλίας, αφορά την ευκολία της 
κατανόησης.  Ας πάρουμε αυτή την 
οπτική αναλογία:

Στην επάνω εικόνα, μπορείτε πάλι να 
διαβάσετε τα γράμματα, αλλά είναι πιο 
δύσκολο.  Ενώ στην κάτω εικόνα, ο 
τονισμός των γραμμάτων τα κάνει να 
ξεχωρίζουν από τις τελείες του φόντου 
ώστε να διαβάζονται ευκολότερα.

Με τον ίδιο τρόπο, τα primax 
τονίζουν την ομιλία από τον θόρυβο 
του περιβάλλοντος για να κάνουν 
την ακοή εύκολη.

Μέγιστη τεχνολογία, 
μέγιστη απόδοση. 
Αυτά είναι τα primax.

την ανακοίνωση σε ένα σταθμό, να 
προσπαθείτε να ακούσετε στο τηλέφωνο 
με κακή σύνδεση, ή να προσπαθείτε να 
μιλήσετε στον φίλο σας σε ένα μπαρ με 
πολύ κόσμο. Μπορείτε να ακούσετε και 
να  καταλάβετε αλλά πρέπει να 
συγκεντρωθείτε. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις,η ακοή απαιτεί προσπάθεια.
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primax SpeechMaster:
Απόδοση με στόχο  την 
εύκολη ακοή.
Η ακουστική προσπάθεια μειώνεται κάνοντας την κατανόηση ευκολότερη.  Τα primax ενσωματώνουν τις υπάρχουσες τεχνολογίες binax 
και micon ενώ αξιοποιούν περαιτέρω καινοτομίες για να επιτύχουν μειωμένη ακουστική προσπάθεια σε ποικίλες περιστάσεις με ομιλία. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλεκτική ενεργοποίηση και τον συνδυασμό τριών τεχνολογιών παράλληλα: τον περιορισμό των θορύβων, 
την κατευθυντικότητα και τώρα με τα primax την κατεύθυνση της ενίσχυσης στον στόχο και την ανύψωση του κυρίαρχου ομιλητή πάνω 
από όλους τους άλλους ήχους σε κάθε περιβάλλον.
Ονομάζεται SpeechMaster. 

SpeechMaster: Τρεις τεχνολογίες κλειδιά για ακοή χωρίς προσπάθεια.

  Τονισμός ομιλητή-στόχου πάνω από 
όλους τους άλλους ήχους του περιβάλλοντος

Ακοή χωρίς προσπάθεια

            στον ομιλητή στόχο 

1 Μείωση θορύβων        2 Κατευθυντικότητα 3 Ενίσχυση

Μείωση θορύβων περιβάλλοντος                   Ενίσχυση κατευθυντικότητας   

Ακοή χωρίς προσπάθεια 
κλινικά αποδεδειγμένη.

Μέχρι πρόσφατα, η μέτρηση της ακουστικής προσπάθειας 
γινόταν με ερωτηματολόγια, κλίμακες εκτίμησης, και 
εξατομικευμένες μετρήσεις μετά από το τεστ ακοής.  Επειδή 
αυτές οι μέθοδοι είναι υποκειμενικές, συχνά αποδεικνυόταν 
ανακριβείς.  Γι’ αυτό αναπτύχθηκε μια νέα μέθοδος 
αντικειμενικής αξιολόγησης της ακουστικής προσπάθειας με 
βάσει την μέτρηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας. 

Εξασφαλισένη αντικειμενικότητα: 
Η νέα μεθοδολογία αξιολόγησης.

Η νέα μεθοδολογία αξιολογεί 
εγκεφαλογραφήματα σε εξέλιξη, δηλαδή την 
δραστηριοότητα EEG του  εγκεφάλου.  Αυτή 
η διαδικασία επιτρέπει την πραγματοποίηση 
ελέγχων σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο 
ενώ διεξάγονται από τον εξεταζόμενο 
εργασίες όπως τεστ ομιλητικής ακοομετρίας. 
 Εφαρμόζοντας αυτη τη νέα προσέγγιση, 
μπορέσαμε να αποδείξουμε κλινικά* ότι οι 
λειτουργίες των primax μειώνουν την 
ακουστική προσπάθεια όλη μέρα.

Αυτά που μαθαίνουμε από το εργαστήριο και τις κλινικές εργασίες τροφοδοτούν τις έρευνές μας 
για συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας.  Με το SpeechMaster των primax η ομιλία τονίζεται κάθε 
φορά που εμφανίζεται.  Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν εύκολη ακοή 
όλη μέρα - είτε βρίσκονται σε ένα σχετικά ήσυχο περιβάλλον όπως στο τραπέζι του πρωινού ή 
σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα όπως σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό. 

primax 
SpeechMaster 
τονίζει τον 
κυρίαρχο ομιλητή.

primax SpeechMaster: 
Διαχείριση κάθε περίστασης με ομιλία.

Το SpeechMaster ενορχηστρώνει όλες τις
λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και 
των αμφιωτικών λειτουργιών, σύμφωνα 
με τις περιβαλλοντικές αλλαγές για να 
αναδείξει την φωνή του κυρίαρχου 
ομιλητή και να μειώσει την ακουστική 
προσπάθεια όλη μέρα.
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primax SpeechMaster:
Απόδοση με στόχο  την 
εύκολη ακοή.
Η ακουστική προσπάθεια μειώνεται κάνοντας την κατανόηση ευκολότερη.  Τα primax ενσωματώνουν τις υπάρχουσες τεχνολογίες binax 
και micon ενώ αξιοποιούν περαιτέρω καινοτομίες για να επιτύχουν μειωμένη ακουστική προσπάθεια σε ποικίλες περιστάσεις με ομιλία. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλεκτική ενεργοποίηση και τον συνδυασμό τριών τεχνολογιών παράλληλα: τον περιορισμό των θορύβων, 
την κατευθυντικότητα και τώρα με τα primax την κατεύθυνση της ενίσχυσης στον στόχο και την ανύψωση του κυρίαρχου ομιλητή πάνω 
από όλους τους άλλους ήχους σε κάθε περιβάλλον.
Ονομάζεται SpeechMaster. 

Το SpeechMaster ενορχηστρώνει όλες τις
 λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και 
των αμφιωτικών λειτουργιών, σύμφωνα 
με τις περιβαλλοντικές αλλαγές για να 
αναδείξει την φωνή του κυρίαρχου 
ομιλητή και να μειώσει την ακουστική 
προσπάθεια όλη μέρα.

SpeechMaster: Τρεις τεχνολογίες κλειδιά για ακοή χωρίς προσπάθεια.

  Τονισμός ομιλητή-στόχου πάνω από 
όλους τους άλλους ήχους του περιβάλλοντος

Ακοή χωρίς προσπάθεια

            στον ομιλητή στόχο 

1 Μείωση θορύβων        2 Κατευθυντικότητα 3 Ενίσχυση

Μείωση θορύβων περιβάλλοντος                   Ενίσχυση κατευθυντικότητας   

Ακοή χωρίς προσπάθεια 
κλινικά αποδεδειγμένη.

Αυτά που μαθαίνουμε από το εργαστήριο και τις κλινικές εργασίες τροφοδοτούν τις έρευνές μας 
για συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας.  Με το SpeechMaster των primax η ομιλία τονίζεται κάθε 
φορά που εμφανίζεται.  Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν εύκολη ακοή 
όλη μέρα - είτε βρίσκονται σε ένα σχετικά ήσυχο περιβάλλον όπως στο τραπέζι του πρωινού ή 
σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα όπως σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό. 

primax 
SpeechMaster 
τονίζει τον 
κυρίαρχο ομιλητή.

primax SpeechMaster: 
Διαχείριση κάθε περίστασης με ομιλία.

Η νέα μεθοδολογία αξιολογεί 
εγκεφαλογραφήματα σε εξέλιξη, δηλαδή την 
δραστηριοότητα EEG του  εγκεφάλου.  Αυτή 
η διαδικασία επιτρέπει την πραγματοποίηση 
ελέγχων σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο 
ενώ διεξάγονται από τον εξεταζόμενο 
εργασίες όπως τεστ ομιλητικής ακοομετρίας. 
Εφαρμόζοντας αυτη τη νέα προσέγγιση, 
μπορέσαμε να αποδείξουμε κλινικά* ότι οι 
λειτουργίες των primax μειώνουν την 
ακουστική προσπάθεια όλη μέρα.

Μέχρι πρόσφατα, η μέτρηση της ακουστικής προσπάθειας 
γινόταν με ερωτηματολόγια, κλίμακες εκτίμησης, και 
εξατομικευμένες μετρήσεις μετά από τεστ ακοής.  Επειδή 
αυτές οι μέθοδοι είναι υποκειμενικές, συχνά αποδεικνυόταν 
ανακριβείς.  Γι’ αυτό αναπτύχθηκε μια νέα μέθοδος 
αντικειμενικής αξιολόγησης της ακουστικής προσπάθειας με 
βάση την μέτρηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας. 

Εξασφαλισμένη αντικειμενικότητα:
Η νέα μεθοδολογία αξιολόγησης.

* Επίσημη αναφορά στο τέλος του εντύπου.



76

SpeechMaster SpeechMaster

  

για χαλαρή, χωρίς προσπάθεια κατανόηση της ομιλίας. 

Πρωινό:
Δεν ανακατεύονται

Μείωση θορύβων           Κατευθυντικότητα                 Ενίσχυση

μόνο τα αυγά.

Ακοή χωρίς προσπάθεια

Διαχείριση ομιλίας 
και θορύβων
SoundSmoothing

Απενεργοποιημένη: 
Χαμηλό επίπεδο 
ηχων 
περιβάλλοντος

Τονισμός του 
ομιλητή-στόχου 
πάνω από όλους 
τους άλλους ήχους 
του περιβάλλοντος

Σιδηροδρομικός σταθμός:
Το σήμα στο κόκκινο.
Στον δρόμο για την δουλειά ο χρήστης μας συναντά 
τυχαία ένα συνάδελφο στον σταθμό και αρχίζουν την 
συζήτηση.  Η συνομιλία διακόπτεται από τις αναγγελίες 
ενώ τα τραίνα έρχονται και φεύγουν.  Η κατανόηση της 
ομιλίας είναι πολύ απαιτητική σ' αυτή την περίσταση - 
ιδιαίτερα για τους χρήστες ακουστικών. 

primax SpeechMaster:
Παρακολούθηση της 
συζήτησης.
Το SpeechMaster τονίζει την ομιλία που ενδιαφέρει τον 
χρήστη καθώς το σύστημα διαχείρισης ομιλίας και 
θορύβων και ο περιορισμός της κατευθυντικότητας του 
επιτρέπουν να εστιάσει στην ομιλία που έρχεται από 
μπροστά.  Το SpeechMaster περιορίζει επί πλέον τις 
φωνές των ομιλητών μέσα στον κατευθυντικό κώνο πίσω 
από τον συνάδελφο - για καθαρή και άνετη συνομιλία.  Ακοή χωρίς προσπάθεια

Μείωση θορύβων              Κατευθυντικόητα                  Ενίσχυση

Διαχείριση ομιλίας 
και θορύβων

Κατευθυντικά 
μικρόφωνα 
Κατευθυντικός 
εμπλουτισμός 
ομιλίας Περιορισμός
 κατευθυντικότητας

Τονισμός του 
ομιλητή-στόχου 
πάνω από όλους 
τους άλλους ήχους 
του περιβάλλοντος

Ξεκινώντας τη μέρα ο χρήστης ακουστικών απολαμβάνει 
το πρωινό με την οικογένειά του.  Τα παιδιά είναι 
ενθουσιασμένα με τη μέρα και η φλυαρία ανακατεύεται με 
το ραδιόφωνο ενώ κάποιος από την οικογένεια διαβάζει τα
τελευταία νέα στην εφημερίδα.  Όλοι αυτοί οι ανεπιθύμητοι  
θόρυβοι δυσκολεύουν την εστίαση στην ομιλία - περίσταση
απαιτητική για χρήστες ακουστικών. 

primax SpeechMaster:
Χωρίς θορύβους, τριξίματα ή κρότους!
Το SpeechMaster προσφέρει εξαιρετική απόδοση στο 
τραπέζι εξασφαλίζοντας ότι ο χρήστης δεν θα χάσει 
τίποτε:  διαχωρίζει την ομιλία ενώ συγχρόνως 
ενεργοποιεί την διαχείριση ομιλίας και θορύβων καθώς 
και το SoundSmoothing™ για να μειώσει τον κρότο 
από τα μαχαιροπίρουνα και το θρόισμα της εφημερίδας
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Ξεκινώντας τη μέρα ο χρήστης ακουστικών απολαμβάνει 
το πρωινό με την οικογένειά του.  Τα παιδιά είναι 
ενθουσιασμένα με τη μέρα και η φλυαρία ανακατεύεται με 
το ραδιόφωνο ενώ κάποιος από την οικογένεια διαβάζει τα
 τελευταία νέα στην εφημερίδα.  Όλοι αυτοί οι 
ανεπιθύμητοι θόρυβοι δυσκολεύουν την εστίαση στην 
ομιλία - περίσταση απαιτητική για χρήστες ακουστικών. 

  

primax SpeechMaster:
Χωρίς θορύβους, τριξίματα ή κρότους!
Το SpeechMaster προσφέρει εξαιρετική απόδοση στο 
τραπέζι εξασφαλίζοντα ότι ο χρήστης δεν θα χάσει 
τίποτε:  διαχωρίζει την ομιλία ενώ συγχρόνως 
ενεργοποιεί την διαχείριση ομιλίας και θορύβων καθώς 
και το SoundSmoothing™ για να μειώσει τον κρότο 
από τα μαχαιροπίρουνα και το θρόισμα της εφημερίδας
για χαλαρή, χωρίς προσπάθεια κατανόηση της ομιλίας. 

Πρωινό:
Δεν ανακατεύονται

Μείωση θορύβων           Κατευθυντικότητα                 Ενίσχυση

μόνο τα αυγά.

Ακοή χωρίς προσπάθεια

Διαχείριση ομιλίας 
και θορύβων
SoundSmoothing

Απενεργοποιημένη: 
Χαμηλό επίπεδο 
ηχων 
περιβάλλοντος

Τονισμός του 
ομιλητή-στόχου 
πάνω από όλους 
τους άλλους ήχους 
του περιβάλλοντος

Σιδηροδρομικός σταθμός:
Το σήμα στο κόκκινο.
Στον δρόμο για την δουλειά ο χρήστης μας συναντά 
τυχαία ένα συνάδελφο στον σταθμό και αρχίζουν την 
συζήτηση.  Η συνομιλία διακόπτεται από τις αναγγελίες 
ενώ τα τραίνα έρχονται και φεύγουν.  Η κατανόηση της 
ομιλίας είναι πολύ απαιτητική σ' αυτή την περίσταση - 
ιδιαίτερα για τους χρήστες ακουστικών. 

primax SpeechMaster:
Παρακολούθηση της 
συζήτησης.
Το SpeechMaster τονίζει την ομιλία που ενδιαφέρει τον 
χρήστη καθώς το σύστημα διαχείρισης ομιλίας και 
θορύβων και ο περιορισμός της κατευθυντικότητας του 
επιτρέπουν να εστιάσει στην ομιλία που έρχεται από 
μπροστά.  Το SpeechMaster περιορίζει επί πλέον τις 
φωνές των ομιλητών μέσα στον κατευθυντικό κώνο πίσω 
από τον συνάδελφο - για καθαρή και άνετη συνομιλία.  Ακοή χωρίς προσπάθεια

Μείωση θορύβων              Κατευθυντικόητα                  Ενίσχυση

Διαχείριση ομιλίας 
και θορύβων

Τονισμός του 
ομιλητή-στόχου 
πάνω από όλους 
τους άλλους ήχους 
του περιβάλλοντος

Κατευθυντικά 
μικρόφωνα 
Κατευθυντικός 
εμπλουτισμός 
ομιλίας 
Περιορισμός  
κατευθυντικότητας
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SpeechMaster SpeechMaster

Γραφείο:
Δουλειά και μόνο να ακούς.
Ο χρήστης μας φθάνει στο γραφείο όπου η 
δραστηριότητα είναι έντονη.  Για τον χρήστη ακουστικών  
η ηχητική κακοφωνία από τηλέφωνα που χτυπούν και 
συναδέλφους που φωνάζουν σε ένα μεγάλο 
μονοκόμματο χώρο, είναι μια κατάσταση που αποσπά 
την προσοχή όταν συζητά με κάποιον. 

primax SpeechMaster:
Δημιουργία καθαρής λήψης.
Μόλις αρχίσει να μιλάει κάποιος δίπλα στον χρήστη 
ακουστικών, το SpeechMaster αυτόματα ανυψώνει την 
φωνή του συνομιλητή πάνω από των άλλων.  Επίσης 
ενεργοποιεί την διαχείριση ομιλίας και θορύβων και το 
SoundSmoothing για να συμπιέσει τους θορύβους του 
περιβάλλοντος, όπως τα τηλέφωνα που χτυπούν και τα 
χτυπήματα των πληκτρολογίων, επιτρέποντας την 
εύκολη κατανόηση της ομιλίας, χωρίς προσπάθεια.

Ακοή χωρίς προσπάθεια

Μείωση θορύβων            Κατευθυντικότητα                  Ενίσχυση

Απενεργοποιημένη: 
Χαμηλό επίπεδο 
θορύβων 
περιβάλλοντος

Τονισμός του 
ομιλητή-στόχου 
πάνω από όλους 
τους άλλους ήχους 
του περιβάλλοντος

Καφέ στο δρόμο:
Η απάντηση πλανιέται 
στον αέρα. 
Είναι αργά το απόγευμα και ο χρήστης μας κάθεται σε 
ένα καφέ στη γωνιά κάποιου πολυσύχναστου δρόμου 
απολαμβάνοντας ένα καπουτσίνο με φίλους.  Το αεράκι 
είναι δροσερό αλλά η συζήτηση στο διπλανό τραπέζι 
γίνεται θερμή.  Ο θόρυβος του αέρα και οι θόρυβοι του 
περιβάλλοντος κάνουν την κατανόηση της ομιλίας πολύ 
απαιτητική για τους χρήστες ακουστικών.

primax SpeechMaster:
Αντιλαμβανεται τον αέρα.
Το SpeechMaster περιορίζει αυτόματα τους γύρω ήχους 
και τις φωνές ξεχωρίζοντας την συζήτηση στο τραπέζι 
ενώ επί πλέον διαχωρίζει την έντονη διπλανή συζήτηση 
με τα κατευθυντικά μικρόφωνα.  Επίσης ενεργοποιεί την 
διαχείριση ομιλίας και θορύβων και το αμφιωτικό 
eWindScreen™ για να αντιμετωπίσει τον θόρυβο της 
κυκλοφορίας και τον αέρα.  Όλα αυτά επιτρέπουν τον 
χρήστη μας να κάθεται αναπαυτικά απολαμβάνοντας την 
συντροφιά. Ακοή χωρίς προσπάθεια

Μείωση θορύβων        Κατευθυντικότητα                 Ενίσχυση

Διαχείριση ομιλίας 
και θορύβων
eWindScreen
αμφιωτικό 
eWindScreen

Κατευθυντικός 
εμπλουτισμός 
ομιλίας
Κατευθυντικό 
μικρόφωνο

Τονισμός του 
ομιλητή-στόχου 
πάνω από όλους 
τους άλλους ήχους 
του περιβάλλοντος

Διαχείριση ομιλίας  
και θορύβων 
SoundSmoothing
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SpeechMaster SpeechMaster

Γραφείο:
Δουλειά και μόνο να ακούς.
Ο χρήστης μας φθάνει στο γραφείο όπου η 
δραστηριότητα είναι έντονη.  Για τον χρήστη ακουστικών  
η ηχητική κακοφωνία από τηλέφωνα που χτυπούν και 
συναδέλφους που φωνάζουν σε ένα μεγάλο 
μονοκόμματο χώρο, είναι μια κατάσταση που αποσπά 
την προσοχή όταν συζητά με κάποιον. 

primax SpeechMaster:
Δημιουργία καθαρής λήψης.
Μόλις αρχίσει να μιλάει κάποιος δίπλα στον χρήστη 
ακουστικών, το SpeechMaster αυτόματα ανυψώνει την 
φωνή του συνομιλητή πάνω από των άλλων.  Επίσης 
ενεργοποιεί την διαχείριση ομιλίας και θορύβων και το 
SoundSmoothing για να συμπιέσει τους θορύβους του 
περιβάλλοντος, όπως τα τηλέφωνα που χτυπούν και τα 
χτυπήματα των πληκτρολογίων, επιτρέποντας την 
εύκολη κατανόηση της ομιλίας, χωρίς προσπάθεια.

Ακοή χωρίς προσπάθεια

Μείωση θορύβων            Κατευθυντικότητα                  Ενίσχυση

Διαχείρηση ομιλίας  
και θορύβων 
SoundSmoothing

Απενεργοποιημένη: 
Χαμηλό επίπεδο 
θορύβων 
περιβάλλοντος

Τονισμός του 
ομιλητή-στόχου 
πάνω από όλους 
τους άλλους ήχους 
του περιβάλλοντος

Καφέ στο δρόμο:
Η απάντηση πλανιέται 
στον αέρα. 
Είναι αργά το απόγευμα και ο χρήστης μας κάθεται σε 
ένα καφέ στη γωνιά κάποιου πολυσύχναστου δρόμου 
απολαμβάνοντας ένα καπουτσίνο με φίλους.  Το αεράκι 
είναι δροσερό αλλά η συζήτηση στο διπλανό τραπέζι 
γίνεται θερμή.  Ο θόρυβος του αέρα και οι θόρυβοι του 
περιβάλλοντος κάνουν την κατανόηση της ομιλίας πολύ 
απαιτητική για τους χρήστες ακουστικών.

primax SpeechMaster:
Αντιλαμβανεται τον αέρα.
Το SpeechMaster περιορίζει αυτόματα τους γύρω ήχους 
και τις φωνές ξεχωρίζοντας την συζήτηση στο τραπέζι 
ενώ επί πλέον διαχωρίζει την έντονη διπλανή συζήτηση 
με τα κατευθυντικά μικρόφωνα.  Επίσης ενεργοποιεί την 
διαχείριση ομιλίας και θορύβων και το αμφιωτικό 
eWindScreen™ για να αντιμετωπίσει τον θόρυβο της 
κυκλοφορίας και τον αέρα.  Όλα αυτά επιτρέπουν τον 
χρήστη μας να κάθεται αναπαυτικά απολαμβάνοντας την 
συντροφιά. Ακοή χωρίς προσπάθεια

Μείωση θορύβων        Κατευθυντικότητα                 Ενίσχυση

Διαχείριση ομιλίας 
και θορύβων
eWindScreen
αμφιωτικό 
eWindScreen

Κατευθυντικός 
εμπλουτισμός 
ομιλίας
Κατευθυντικό 
μικρόφωνο

Τονισμός του 
ομιλητή-στόχου 
πάνω από όλους 
τους άλλους ήχους 
του περιβάλλοντος
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 HD Music

 EchoShield

 On the phone

 Wireless CROS/BiCROS

primax:
Για ειδικές ακουστικές 
απαιτήσεις.

primax: 
Προγράμματα για ειδικές 
ακουστικές περιστάσεις.

HD Music:
Τρεις προεπιλογές για τέλεια 
απόλαυση της μουσικής.

Η επιλογή  "Live music" του HD Music είναι ιδανική για να ακούτε 
ζωντανές μουσικές παραστάσεις.  Το διευρυμένο δυναμικό πεδίο 
του προγράμματος είναι ειδικά σχεδιασμένο για να διαχειρίζεται το 
ευρύτερο φάσμα των εντάσεων μιας συναυλίας - είτε πρόκειται για 
συναυλία ροκ, είτε για κλασικό ρειστάλ ή κάτι ενδιάμεσο. 

Τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται τα ακουστικά για την κατανόηση
 της ομιλίας είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται για 
την εκτίμηση της μουσικής.  Με το πρόγραμμα Μουσικής Υψηλής 
Πιστότητας, τα primax προσφέρουν στους χρήστες τρεις επιλογές 
για πιο ολοκληρωμένη, πιο πλούσια ηχητική εμπειρία. Όπου κι αν 
βρεθούν, οι χρήστες θα βυθιστούν ολοκληρωτικά στη μουσική.

   
Απόλαυση κάθε ξεχωριστής νότας στη συναυλία.             Κάντε τη μέρα σας τέλεια με ένα δίσκο.    Προσωπική ζωντανή μουσική.

Φυσικά, το HD Music των primax προσφέρει επίσης μια 
προηγμένη λύση για όσους θέλουν να απολαμβάνουν 
ολοκληρωμένα τον ήχο της αγαπημένης τους μουσικής στο 
σπίτι.  Δημιουργημένο για τους πραγματικούς λάτρεις της 
μουσικής, η απόκριση συχνότητων και η ενίσχυση του 
προγράμματος "Recorded Music" έχουν φτιαχτεί ειδικά για να  
προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ηχογραφημένης μουσικής 
ώστε οι ακροατές να απολαμβάνουν κάθε νότα.

Τα primax ικανοποιούν ακόμα και όσους παίζουν μουσική 
μόνοι τους ή με συγκρότημα.  Το πρόγραμμα "Musician" είναι 
σχεδιασμένο για τραγουδιστές και μουσικούς, ώστε να 
μπορούν να εκτιμούν κάθε απόχρωση της δικής τους 
εκτέλεσης και των γύρω τους σε πλήρες δυναμικό εύρος.  Με 
το HD Music, τα primax επιτρέπουν στους χρήστες 
ακουστικών να αφοσιωθούν απόλυτα στη μουσική.

Ενώ το SpeechMaster εξασφαλίζει μοναδικά την κατανόηση της ομιλίας χωρίς προσπάθεια, 
στην καθημερινότητα υπάρχουν κάποιες ηχητικές περιστάσεις που απαιτούν ακόμη 
περισσότερα.  Για την απόλαυση της μουσικής στο έπακρο, την κατανόηση σε περιβάλλον με 
αντήχηση, ή την εύκολη διαχείριση των τηλεφωνημάτων, τα primax προσφέρουν μια σειρά 
εξειδικευμένων προγραμμάτων για να κάνουν την ακοή εύκολη και ευχάριστη.
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 HD Music

 EchoShield

 On the phone

 Wireless CROS/BiCROS

primax:
Για ειδικές ακουστικές 
απαιτήσεις.
Ενώ το SpeechMaster εξασφαλίζει μοναδικά την κατανόηση της ομιλίας χωρίς προσπάθεια 
στην καθημερινότητα, υπάρχουν κάποιες ηχητικές περιστάσεις που απαιτούν ακόμη 
περισσότερα.  Για την απόλαυση της μουσικής στο έπακρο, την κατανόηση σε περιβάλλον με 
αντήχηση, ή την εύκολη διαχείριση των τηλεφωνημάτων, τα primax προσφέρουν μια σειρά 
εξειδικευμένων προγραμμάτων για να κάνουν την ακοή εύκολη και ευχάριστη.

primax: 
Προγράμματα για ειδικές 
ακουστικές περιστάσεις.

HD Music:
Τρεις προεπιλογές για τέλεια 
απόλαυση της μουσικής.
Τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται τα ακουστικά για την κατανόηση

   
Απόλαυση κάθε ξεχωριστής νότας στη συναυλία.             Κάντε τη μέρα σας τέλεια με ένα δίσκο.    Προσωπική ζωντανή μουσική.

Φυσικά, το HD Music των primax προσφέρει επίσης μια 
προηγμένη λύση για όσους θέλουν να απολαμβάνουν 
ολοκληρωμένα τον ήχο της αγαπημένης τους μουσικής στο 
σπίτι.  Δημιουργημένο για τους πραγματικούς λάτρεις της 
μουσικής, η απόκριση συχνότητων και η ενίσχυση του 
προγράμματος "Recorded Music" έχουν φτιαχτεί ειδικά για να  
προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ηχογραφημένης μουσικής 
ώστε οι ακροατές να απολαμβάνουν κάθε νότα.

Τα primax ικανοποιούν ακόμα και όσους παίζουν μουσική 
μόνοι τους ή με συγκρότημα.  Το πρόγραμμα "Musician" είναι 
σχεδιασμένο για τραγουδιστές και μουσικούς, ώστε να 
μπορούν να εκτιμούν κάθε απόχρωση της δικής τους 
εκτέλεσης και των γύρω τους σε πλήρες δυναμικό εύρος.  Με 
το HD Music, τα primax επιτρέπουν στους χρήστες 
ακουστικών να αφοσιωθούν απόλυτα στη μουσική.

της ομιλίας είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται για 
την εκτίμηση της μουσικής.  Με το πρόγραμμα Μουσικής Υψηλής 
Πιστότητας, τα primax προσφέρουν στους χρήστες τρεις επιλογές 
για πιο ολοκληρωμένη, πιο πλούσια ηχητική εμπειρία. Όπου κι αν 
βρεθούν, οι χρήστες θα βυθιστούν ολοκληρωτικά στη μουσική.

Η επιλογή  "Live music" του HD Music είναι ιδανική για να ακούτε 
ζωντανές μουσικές παραστάσεις.  Το διευρυμένο δυναμικό πεδίο 
του προγράμματος είναι ειδικά σχεδιασμένο για να διαχειρίζεται το 
ευρύτερο φάσμα των εντάσεων μιας συναυλίας - είτε πρόκειται για 
συναυλία ροκ, είτε για κλασικό ρεσιτάλ ή κάτι ενδιάμεσο. 
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EchoShield: 
Εξάλειψη αντήχησης.

Το πρόγραμμα EchoShiled των primax  μαλακώνει τους 
ήχους που ανακλώνται.  Με τον περιορισμό της αντήχησης 
τονίζεται η άμεση ομιλία, ενώ μειώνεται η ακουστική 
προσπάθεια. 

Σε διάφορα μέρη όπως διαδρόμους, φουαγιέ, ή 
μεγαλύτερους χώρους με πολλή αντήχηση, τα 
κλασικά ακουστικά δεν ενισχύουν μόνο την άμεση 
ομιλία, αλλά και την ηχώ που αναπηδά στους 
τοίχους και φθάνει στα αυτιά του χρήστη σε 
διαφορετικό χρονικό διάστημα.  Αυτό δημιουργεί 
ένα ενοχλητικό και δυσάρεστο μείγμα 
υποβιβασμένου ήχου που κάνει την κατανόηση 
της ομιλίας δύσκολη και κουραστική.

Στο τηλέφωνο:  
Η χαρά της 
άμεσης σύνδεσης.
Με το easyTek:
Η λύση hands-free για τηλέφωνα που διαθέτουν 
Bluetooth: Το easyTek™ συνδέει όλα τα τηλέφωνα
που διαθέτουν Bluetooth με τα ακουστικά primax. 
Μετατρέποντάς τα σε ακουστικά κεφαλής και 
προσφέροντας ασύρματη λειτουργία hands-free,το 
easyTek μεταδίδει τις τηλεφωνικές κλήσεις και στα 
δύο ακουστικά για να ακούτε χωρίς προσπάθεια. 

Με το TwinPhone:
Η ολοκληρωτική λύση για όλους τους τύπους 
τηλεφώνων:  το TwinPhone των primax είναι η 
βέλτιστη λύση για όλα τα τηλέφωνα που δεν 
διαθέτουν Bluetooth ή όταν δεν υπάρχει easyTek.  
Η τηλεφωνική κλήση μεταδίδεται αυτόματα από το 
ένα ακουστικό στο άλλο μόλις ο δέκτης του 
τηλεφώνου πλησιάσει στο ένα αυτί, επιτρέποτνας 
έτσι να ακούτε στο τηλέφωνο χωρίς προσπάθεια 
και χωρίς πρόσθετα αξεσουάρ.

Wireless CROS/BiCROS: 
Δεν είναι θέμα μονόπλευρο.

Λύση CROS: Λύση BiCROS:
Η ασύρματη λύση CROS είναι σχεδιασμένη για 
ανθρώπους που ακούν φυσιολογικά από το ένα αυτί 
και έχουν ακουστική απώλεια που δεν μπορεί να 
βοηθηθεί από το άλλο.  Σ' αυτό το διάγραμμα, τα 
μικρόφωνα του CROSS Pure™ λαμβάνουν τους 
ήχους από την μή-υποβοηθούμενη πλευρά, π.χ. για 
κατευθυντικόητα, και ασύρματα τους μεταβιβάζουν 
στην πλευρά με την φυσιολογική ακοή.

Η ασύρματη λύση BiCROS είναι σχεδιασμένη για 
ανθρώπους με ακουστική απώλεια που δεν μπορεί 
να υποβοηθηθεί στο άλλο.  Παρακάτω, ο ήχος από 
την μη-υποβοηθούμενη πλευρά λαμβάνεται από το 
CROSS Pure, γίνεται η επεξεργασία του και 
μεταβιβάζεται στην άλλη πλευρά.  Το ακουστικό 
primax μεταβιβάζει τον συνδυασμένο και ενισχυμένο 
ήχο και από τις δυο συσκευές. 

Το  ακουστικό  λαμβάνει  τον  ήχο 
από  την  μη-βοηθούμενη  πλευρά 
και τον στέλνει στο άλλο αυτί ώστε 
να ακουστεί το σήμα.   i

Το CROS Pure 
μεταβιβάζει τους ήχους ασύρματα

Το ακουστικό λαμβάνει το ήχο 
από  την μη-βοηθούμενη πλευρά, 
τον αναμιγνύει με τον δικό του 
εισερχόμενο ήχο και ενισχύει το 
συνδυασμένο σήμα

Το CROS Pure 
μεταβιβάζει τους ήχους ασύρματα

φυσιολογική 
ακοή

ακουστική 
απώλεια 

που μπορεί 
να βοηθηθεί

ακουστική 
απώλεια που 
δεν  μπορεί να 
βοηθηθεί

ακουστική 
απώλεια που 
δεν  μπορεί να 
βοηθηθεί

Με το EchoShield:Χωρίς EchoShield:
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EchoShield: 
Εξάλειψη αντήχησης.

Χωρίς EchoShield: Με το EchoShield:
Το πρόγραμμα EchoShiled των primax  μαλακώνει τους 
ήχους που ανακλώνται.  Με τον περιορισμό της αντήχησης 
τονίζεται η άμεση ομιλία, ενώ μειώνεται η ακουστική 
προσπάθεια. 

Σε διάφορα μέρη όπως διαδρόμους, φουαγιέ, ή 
μεγαλύτερους χώρους με πολλή αντήχηση, τα 
κλασικά ακουστικά δεν ενισχύουν μόνο την άμεση 
ομιλία, αλλά και την ηχώ που αναπηδά στους 
τοίχους και φθάνει στα αυτιά του χρήστη σε 
διαφορετικό χρονικό διάστημα.  Αυτό δημιουργεί 
ένα ενοχλητικό και δυσάρεστο μείγμα 
υποβιβασμένου ήχου που κάνει την κατανόηση 
της ομιλίας δύσκολη και κουραστική.

Στο τηλέφωνο:  
Η χαρά της 
άμεσης σύνδεσης.
Με το easyTek:
Η λύση hands-free για τηλέφωνα που διαθέτουν 
Bluetooth: Το easyTek™ συνδέει όλα τα τηλέφωνα
που διαθέτουν Bluetooth με τα ακουστικά primax. 
Μετατρέποντάς τα σε ακουστικά κεφαλής και 
προσφέροντας ασύρματη λειτουργία hands-free,το 
easyTek μεταδίδει τις τηλεφωνικές κλήσεις και στα 
δύο ακουστικά για να ακούτε χωρίς προσπάθεια. 

Με το TwinPhone:

Wireless CROS/BiCROS: 
Δεν είναι θέμα μονόπλευρο.

Λύση CROS: Λύση BiCROS:
Η ασύρματη λύση CROS είναι σχεδιασμένη για 
ανθρώπους που ακούν φυσιολογικά από το ένα αυτί 
και έχουν ακουστική απώλεια που δεν μπορεί να 
βοηθηθεί από το άλλο.  Σ' αυτό το διάγραμμα, τα 
μικρόφωνα του CROSS Pure™ λαμβάνουν τους 
ήχους από την μή-υποβοηθούμενη πλευρά, π.χ. για 
κατευθυντικόητα, και ασύρματα τους μεταβιβάζουν 
στην πλευρά με την φυσιολογική ακοή.

Η ασύρματη λύση BiCROS είναι σχεδιασμένη για 
ανθρώπους με ακουστική απώλεια που δεν μπορεί 
να υποβοηθηθεί στο άλλο.  Παρακάτω, ο ήχος από 
την μη-υποβοηθούμενη πλευρά λαμβάνεται από το 
CROSS Pure, γίνεται η επεξεργασία του και 
μεταβιβάζεται στην άλλη πλευρά.  Το ακουστικό 
primax μεταβιβάζει τον συνδυασμένο και ενισχυμένο 
ήχο και από τις δυο συσκευές. 

Το  ακουστικό  λαμβάνει  τον  ήχο 
από  την  μη-βοηθούμενη  πλευρά 
και τον στέλνει στο άλλο αυτί ώστε 
να ακουστεί το σήμα.   i

Το CROS Pure 
μεταβιβάζει τους ήχους ασύρματα

Το ακουστικό λαμβάνει το ήχο 
από  την μη-βοηθούμενη πλευρά, 
τον αναμιγνύει με τον δικό του 
εισερχόμενο ήχο και ενισχύει το 
συνδυασμένο σήμα

Το CROS Pure 
μεταβιβάζει τους ήχους ασύρματα

φυσιολογική 
ακοή

ακουστική 
απώλεια 

που μπορεί 
να βοηθηθεί

ακουστική 
απώλεια που 
δεν  μπορεί να 
βοηθηθεί

ακουστική 
απώλεια που 
δεν  μπορεί να 
βοηθηθεί

Η ολοκληρωτική λύση για όλους τους τύπους 
τηλεφώνων:  το TwinPhone των primax είναι η 
βέλτιστη λύση για όλα τα τηλέφωνα που δεν 
διαθέτουν Bluetooth ή όταν δεν υπάρχει easyTek.  
Η τηλεφωνική κλήση μεταδίδεται αυτόματα από το 
ένα ακουστικό στο άλλο μόλις ο δέκτης του 
τηλεφώνου πλησιάσει στο ένα αυτί, επιτρέποντας 
έτσι να ακούτε στο τηλέφωνο χωρίς προσπάθεια 
και χωρίς πρόσθετα αξεσουάρ.
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EchoShield: 
Εξάλειψη αντήχησης.

Χωρίς EchoShield: Με το EchoShield:
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κλασικά ακουστικά δεν ενισχύουν μόνο την άμεση 
ομιλία, αλλά και την ηχώ που αναπηδά στους 
τοίχους και φθάνει στα αυτιά του χρήστη σε 
διαφορετικό χρονικό διάστημα.  Αυτό δημιουργεί 
ένα ενοχλητικό και δυσάρεστο μείγμα 
υποβιβασμένου ήχου που κάνει την κατανόηση 
της ομιλίας δύσκολη και κουραστική.

Στο τηλέφωνο:  
Η χαρά της 
άμεσης σύνδεσης.
Με το easyTek:
Η λύση hands-free για τηλέφωνα που διαθέτουν 
Bluetooth: Το easyTek™ συνδέει όλα τα τηλέφωνα
που διαθέτουν Bluetooth με τα ακουστικά primax. 
Μετατρέποντάς τα σε ακουστικά κεφαλής και 
προσφέροντας ασύρματη λειτουργία hands-free,το 
easyTek μεταδίδει τις τηλεφωνικές κλήσεις και στα 
δύο ακουστικά για να ακούτε χωρίς προσπάθεια. 

Με το TwinPhone:
Η ολοκληρωτική λύση για όλους τους τύπους 
τηλεφώνων:  το TwinPhone των primax είναι η 
βέλτιστη λύση για όλα τα τηλέφωνα που δεν 
διαθέτουν Bluetooth ή όταν δεν υπάρχει easyTek.  
Η τηλεφωνική κλήση μεταδίδεται αυτόματα από το 
ένα ακουστικό στο άλλο μόλις ο δέκτης του 
τηλεφώνου πλησιάσει στο ένα αυτί, επιτρέποτνας 
έτσι να ακούτε στο τηλέφωνο χωρίς προσπάθεια 
και χωρίς πρόσθετα αξεσουάρ.

Wireless CROS/BiCROS: 
Δεν είναι θέμα μονόπλευρο.

Λύση CROS: Λύση BiCROS:
Η ασύρματη λύση CROS είναι σχεδιασμένη για 
ανθρώπους που ακούν φυσιολογικά από το ένα αυτί 
και έχουν ακουστική απώλεια που δεν μπορεί να 
βοηθηθεί από το άλλο.  Σ' αυτό το διάγραμμα, τα 
μικρόφωνα του CROSS Pure™ λαμβάνουν τους 
ήχους από την μή-υποβοηθούμενη πλευρά, π.χ. για 
κατευθυντικόητα, και ασύρματα τους μεταβιβάζουν 
στην πλευρά με την φυσιολογική ακοή.

Το CROS Pure 
μεταβιβάζει τους ήχους ασύρματα

Το CROS Pure 
μεταβιβάζει τους ήχους ασύρματα

φυσιολογική 
ακοή

ακουστική 
απώλεια 

που μπορεί 
να βοηθηθεί

ακουστική 
απώλεια που 
δεν  μπορεί να 
βοηθηθεί

ακουστική 
απώλεια που 
δεν  μπορεί να 
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Το ακουστικό λαμβάνει τον ήχο 
από  την μη-βοηθούμενη πλευρά, 
τον αναμιγνύει με τον δικό του 
εισερχόμενο ήχο και ενισχύει το 
συνδυασμένο σήμα

Το  ακουστικό  λαμβάνει  τον  ήχο

Η ασύρματη λύση BiCROS είναι σχεδιασμένη για 
ανθρώπους με ακουστική απώλεια που δεν μπορεί 
να βοηθηθεί από το ένα αυτί.   Παρακάτω, ο ήχος 
από την μη-υποβοηθούμενη πλευρά λαμβάνεται από 
το CROSS Pure, γίνεται η επεξεργασία του και 
μεταβιβάζεται στην άλλη πλευρά.  Το ακουστικό 
primax μεταβιβάζει τον συνδυασμένο και ενισχυμένο 
ήχο και από τις δυο συσκευές. 

από την μη-βοηθούμενη  πλευρά
και τον στέλνει στο άλλο αυτί ώστε
να ακουστεί το σήμα.   
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Οι πληροφορίες του εντύπου περιλαμβάνουν γενικές περιγραφές των 
τεχνικών δυνατοτήτων, οι οποίες δεν διατίθενται πάντα στις εξατομικευμένες 
περιπτώσεις και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το εμπορικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bloutooth 
SIG, Inc. και κάθε χρήση τους από την Signia GmbH διαθέτει άδεια.  Τα άλλα 
εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους σχετικούς ιδιοκτήτες. 

Τα Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. 

Legal Manufacturer
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Signia GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

signia-pro.com

Η έρευνα που διεξήχθη στο University of Northern Colorado, το 2015 εξέτασε 
την αποτελεσματικότητα των νέων χαρακτηριστικών των primax συλλέγοντας 
και αναλύοντας δεδομένα EEG εν εξελίξει, ενώ οι εξεταζόμενοι υποβάλονταν 
σε  τεστ ομιλίας.  Και για τα δύο χαρακτηριστικά των primax, το SpeechMaster 
και το EchoShield, οι αντικειμενικές μετρήσεις της συμπεριφοράς του 
εγκεφάλου απεκάλυψαν σημαντική μείωση της ακουστικής προσπάθειας όταν 
τα χαρακτηριστικά ήταν ενεργοποιημένα.

Αντιπροσωπεία Βορείου Ελλάδος
Μ. Ταρασούδη & Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 44, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: 2310 231601, Fax: 2310 231682
e-mail: taras@otenet.gr
www.tarasoudis.gr

Επί πλέον, υπάρχει διαθέσιμη μια σειρά προηγμένων 
αξεσουάρ γι' αυτά τα νέα ακουστικά.  Με τις διευρυμένες 
τους δυνατότητες συνδεσιμότητας με εξωτερικές συσκευές 
μέσω του easyTek, ή τον διακριτικό τηλεχειρισμό των 
ακουστικών μέσω των εφαρμογών touchControl App™, τα 
primax κάνουν την ζωή των χρηστών ευκολότερη.  

Σε κάθε περίσταση, όποιο μοντέλο κι αν προτιμάτε, 
είτε ανοιχτής εφαρμογής, οπισθωτιαία ή ενδωτιαία, 
τα primax προσφέρουν φυσική, άνετη ακοή όλη 
μέρα. 

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων primax: 
Σειρές για ακοή χωρίς προσπάθεια.

Πραγματικό μέγεθος σε cm

Η εκπληκτική τεχνολογία των ακουστικών primax 
διατίθεται σε επίπεδα απόδοσης 7px, 5px και 3px.  Από 
τα ανοιχτής εφαρμογής (RIC) Ace primax™και Pure 
primax™ μέχρι τα κλασικά οπισθωτιαία (ΒΤΕ) Motion 
primax™ και τα ενδωτιαία (ITE) Insio primax™, υπάρχει 
ένα τέλειο ακουστικό για κάθε ακουστική απώλεια.  
Ακόμα, με την λύση CROS Pure, τα primax προσφέρουν 
επίσης ευκολότερη σφαιρική ακοή στους ανθρώπους των
οποίων η ακουστική απώλεια από το ένα αυτί δεν 
μπορεί να βοηθηθεί.  
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Τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται τα ακουστικά για την κατανόηση
 της ομιλίας είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται για 
την εκτίμηση της μουσικής.  Με το πρόγραμμα Μουσικής Υψηλής 
Πιστότητας, τα primax προσφέρουν στους χρήστες τρεις επιλογές 
για πιο ολοκληρωμένη, πιο πλούσια ηχητική εμπειρία. Όπου κι αν 
βρεθούν, οι χρήστες θα βυθιστούν ολοκληρωτικά στη μουσική.

   
Απόλαυση κάθε ξεχωριστής νότας στη συναυλία.             Κάντε τη μέρα σας τέλεια με ένα δίσκο.    Προσωπική ζωντανή μουσική.

Φυσικά, το HD Music των primax προσφέρει επίσης μια 
προηγμένη λύση για όσους θέλουν να απολαμβάνουν 
ολοκληρωμένα τον ήχο της αγαπημένης τους μουσικής στο 
σπίτι.  Δημιουργημένο για τους πραγματικούς λάτρεις της 
μουσικής, η απόκριση συχνότητων και η ενίσχυση του 
προγράμματος "Recorded Music" έχουν φτιαχτεί ειδικά για να  
προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ηχογραφημένης μουσικής 
ώστε οι ακροατές να απολαμβάνουν κάθε νότα.

Τα primax ικανοποιούν ακόμα και όσους παίζουν μουσική 
μόνοι τους ή με συγκρότημα.  Το πρόγραμμα "Musician" είναι 
σχεδιασμένο για τραγουδιστές και μουσικούς, ώστε να 
μπορούν να εκτιμούν κάθε απόχρωση της δικής τους 
εκτέλεσης και των γύρω τους σε πλήρες δυναμικό εύρος.  Με 
το HD Music, τα primax επιτρέπουν στους χρήστες 
ακουστικών να αφοσιωθούν απόλυτα στη μουσική.

Χαρακτηριστικά primax:
● 3 επίπεδα τεχνολογίας: 7px 5px 3px
● speechmaster - κατευθυντικός τονισμός ομιλίας 
● hd music: προεπιλεγμένα προγράμματα μουσικής 
● twinphone 
● echoshield 
● ασύρματα cros/bicros 
● 48-24 κανάλια κατευθυντικής ανάλυσης
● ασύρματη τεχνολογία e2e για “ανάλυση ήχου υψηλής ευκρίνειας”: εικονικό δίκτυο 8 
   μικροφώνων (4 στα ενδοκαναλικά cic)
● κατευθυντικά μικρόφωνα 
● αμφιωτική κατευθυντικότητα onemic 
● spatial configurator:  ρυθμιζόμενο εύρος λήψης & ρυθμιζόμενη κατεύθυνση λήψης μικροφώνων
● χωροταξικό speechfocus™:  αυτόματη εστίαση στην ομιλία και ταυτόχρονα περιορισμός 
   θορύβων από τις άλλες κατευθύνσεις - ξεκάθαρη κατανόηση από παντού
● truear™ για bte ή ric
● διεύρυνση εύρους συχνοτήτων μέχρι 12 khz 
● ανάλυση περιορισμού θορύβου σε 48-24 κανάλια 
● soundsmoothing: εξομάλυνση ξαφνικών ενοχλητικών θορύβων
● αμφιωτικό ewindscreen: αυτόματη εξάλειψη θορύβου αέρα στο μικρόφωνο
● συμπίεση συχνοτήτων: μετατόπιση υψηλών συχνοτήτων σε χαμηλότερες
● soundbalance™
● εξουδετέρωση ανάδρασης
● 6 ακουστικά προγράμματα 
● διαχείριση ομιλίας και θορύβου 
● learning: αυτόματη προσαρμογή στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη
● data logging: καταγραφή στατιστικών χρήσης
● acclimatization manager: σταδιακή προσαρμογή ενίσχυσης
● soundbrilliance™
● ηχητικό equalizer 
● επαναφορτιζόμενα 
● easytek & easypocket: συστήματα ροής και τηλεχειριστήρια για όλα τα επίπεδα: 7px 5px 3px
● touchcontrol app για συσκευές ios και android 
● επιλογή εύρους λήψης και κατεύθυνσης λήψης μικροφώνων με easytek & easytek app, 
   touchcontrol app ή διακόπτη rocker
● προσαρμοζόμενη ένταση ροής: αυτόματη ενίσχυση σήματος τηλεχειριστηρίων προσαρμοζόμενη 
   κατ’ αναλογία με την ένταση του περιβαλλοντικού θορύβου
● tinnitus: ανακούφιση από τις εμβοές: tinnitus noiser με 5 προεπιλεγμένα στατικά θεραπευτικά 
   σήματα και 4 προεπιλεγμένα θεραπευτικά κύματα ωκεανού
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Χαρτοφυλάκιο προϊόντων primax: 
Σειρές γαι ακοή χωρίς προσπάθεια.

Σε κάθε περίσταση, όποιο μοντέλο κι αν 
προτιμάτε - είτε ανοιχτής εφαρμογής, 
οπισθωτιαία ή ενδωτιαία - τα primax 
προσφέρουν φυσική, άνετη ακοή όλη 
μέρα. 

Η εκπληκτική τεχνολογία των ακουστικών 
primax διατίθεται σε επίπεδα απόδοσης 7px, 
5px και 3px.  Από τα ανοιχτής εφαρμογής 
(RIC) Ace primax™και Pure primax™ μέχρι 
τα κλασικά οπισθωτιαία 9ΒΤΕ) Motion 
primax™ και τα ενδωτιαία (ITE) Insio 
primax™, υπάρχει ένα τέλειο ακουστικό για 
κάθε ακουστική απώλεια.  Ακόμα, με την 
λύση CROS Pure, τα primax προσφέρουν 
επίσης ευκολότερη σφαιρική ακοή στους 
ανθρώπους των οποίων η ακουστική αώλεια 
από το ένα αυτί δεν μπορεί να βοηθηθεί.  

Επί πλέον, υπάρχει διαθέσιμη μια σειρά 
προηγμένων αξεσουάρ γι' αυτά τα νέα 
ακουστικά.  Με τις διευρυμένες τους 
δυνατότητες συνδεσιμότητας με εξωτερικές 
συσκευές μέσω του easyTek, ή τον 
διακριτικό τηλεχειρισμό των ακουστικών 
μέσω των εφαρμογών touchControl App™, 
τα primax κάνουν την ζωή των χρηστών 
ευκολότερη.  

Οι πληροφορίες του εντύπου περιλαμβάνουν γενικές περιγραφές των 
τεχνικών δυνατοτήτων, οι οποίες δεν διατίθενται πάντα στις εξατομικευμένες 
περιπτώσεις και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. 

Legal Manufacturer
Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Signia GmbH is a Trademark Licensee of Siemens AG.

signia-pro.com

Η έρευνα που διεξήχθη στο University of Northern Colorado, το 2015 εξέτασε 
την αποτελεσματικότητα των νέων χαρακτηριστικών των primax συλλέγοντας 
και αναλύοντας δεδομένα EEG εν εξελίξει, ενώ οι εξεταζόμενοι υποβάλονταν 
σε  τεστ ομιλίας.  Και για τα δύο χαρακτηριστικά των primax, το SpeechMaster 
και το EchoShield, οι αντικειμενικές μετρήσεις της συμπεριφοράς του 
εγκεφάλου απεκάλυψαν σημαντική μείωση της ακουστικής προσπάθειας όταν 
τα χαρακτηριστικά ήταν ενεργοποιημένα.

Αντιπροσωπεία Βορείου Ελλάδος
Μ. Ταρασούδη & Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 44, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: 2310 231601, Fax: 2310 231682
www.tarasoudis.gr, e-mail: taras@otenet.gr
 

Το εμπορικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bluetooth 
SIG, Inc. και κάθε χρήση τους από την Signia GmbH διαθέτει άδεια.  Τα άλλα 
εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους σχετικούς ιδιοκτήτες. 




