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ΑΚΟΥΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΣΑΣ. 

* Μελέτη πραγματικής ζωής. Δεδομένα σε αρχείο. 
 
Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο περιέχουν γενικές περιγραφές των διαθέσιμων 
τεχνικών επιλογών, οι οποίες δεν υπάρχουν πάντα σε εξατομικευμένες περιπτώσεις και 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε 
χρήση αυτών των σημάτων από τη Sivantos είναι αδειοδοτημένη.  Όλα τα εμπορικά 
σήματα και οι εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.

Αντιπροσωπεία Βορείου Ελλάδος
Μ. Ταρασούδη & Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 44, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: 0030 2310 231601, e-mail: taras@otenet.gr
www.tarasoudis.com
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Αντιπροσωπεία Βορείου Ελλάδος
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ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ 
ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

. 

Η ακοή μπορεί να γίνει από εύκολη σχεδόν αδύνατη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καθώς 
μετακινούμαστε από το ένα μέρος στο άλλο.  Οι περισσότερες από τις καθημερινές μας 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν κίνηση και καθώς προχωρούμε μεταφέρουμε τις συνομιλίες μαζί μας. 

Στην Signia, το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε τους χρήστες ακουστικών να βιώνουν το ίδιο άριστο 
επίπεδο ακρόασης όπου κι αν πάνε. Έτσι μπορούν να δραστηριοποιούνται ολοκληρωμένα στη ζωή. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα ακουστικά πρέπει να κατανοούν την περίσταση στην οποία 
βρίσκονται οι χρήστες, πώς αλληλεπιδρούν και πώς κινούνται για να προσδιορίσουν τους ήχους που 
είναι σημαντικοί.

Η νέα πλατφόρμα Signia Xperience χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία και γνώση 
για την ανάλυση και κατανόηση του περιβάλλοντος κάθε χρήστη, την ακουστική κατάσταση 
και τις ακουστικές προτιμήσεις.  Αποτέλεσμα είναι τα πιο έξυπνα ακουστικά που σαρώνουν 
και επεξεργάζονται το ηχητικό περιβάλλον με απόλυτη ακρίβεια εντοπισμού, παρέχοντας 
καθαρό και λεπτομερή ήχο ακόμη και στις πιο θορυβώδεις περιστάσεις.

Αυτή είναι η εξατομίκευση Signia Xperience.

ΑΚΟΥΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ: 
Η ΝΕΑ SIGNIA XPERIENCE.
Όλα τα ακουστικά που υπάρχουν επιλέγουν ανάμεσα στην λήψη από ότι υπάρχει ακριβώς 
μπροστά από τον χρήστη ή από το γενικό περιβάλλον τους. Η Signia Xperience είναι η 
πρώτη πλατφόρμα ακουστικών που δεν κάνει αυτόν τον συμβιβασμό ποτέ. Μπορεί να 
κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να κατανοεί την ομιλία από 
οποιαδήποτε κατεύθυνση και σε οποιαδήποτε περίσταση - ακόμη και όταν κινείται.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΠΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ



XPERIENCE

ΔΙΝΕΙ ΣΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ  ΝΑ  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ

Καθένας είναι διαφορετικός. Και όλοι έχουν μια μοναδική ακουστική 
εμπειρία, ανάλογα με το πού είναι και τι κάνουν.

Η νέα μας πλατφόρμα Xperience με την επαναστατική τεχνολογία 
YourSound κατανοεί κάθε χρήστη ακουστικού και το προσωπικό του 
περιβάλλον.

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το YourSound προσφέρει εξαιρετική επεξεργασία ήχου με τους 
μοναδικούς αισθητήρες ήχου-κίνησης. Το YourSound μετράει 
περισσότερες φάσεις του ήχου από ποτέ και για πρώτη φορά πώς 
επηρεάζει η κίνηση σας την ακοή σας σε κάθε περίσταση.

Μ’ αυτή τη νέα αίσθηση των ακουστικών, οι χρήστες απολαμβάνουν μια 
αξιόπιστη εξαιρετική ακουστική εμπειρία καθώς κινούνται από το ένα 
μέρος στο άλλο. Πάνω από το 90% των χρηστών των Xperience 
αναφέρουν μια φυσική εμπειρία ήχου ενώ κινούνται. Και περισσότεροι 
από τους διπλάσιους χρήστες θεωρούν ότι, σε σύγκριση με άλλα 
ακουστικά, είναι ‘πολύ εύκολο’ να παρακολουθούν μια συνομιλία με τα 
Xperience ενώ κινούνται.* 

Οι χρήστες των Xperience απολαμβάνουν επίσης σημαντικά καλύτερη 
κατανόηση της ομιλίας και καταβάλουν σημαντικά λιγότερη προσπάθεια 
για να ακούσουν όταν η ομιλία έρχεται από τα πλάγια σε σύγκριση με 
παρόμοιες συσκευές. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες είναι πιο πιθανό να 
συστήσουν τα ακουστικά Xperience σε έναν φίλο αντί άλλα ακουστικά  
που δοκίμασαν.*

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ   
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΗΧΟΥ-ΚΙΝΗΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας ισχυρούς αισθητήρες ήχου σε συνδυασμό με ένα 
επαναστατικό αισθητήρα κίνησης που συνδέεται με την επεξεργασία 
ήχου, η τεχνολογία YourSound μετρά για πρώτη φορά περισσότερες 
φάσεις του ήχου, σε πραγματικό χρόνο, μαζί με τον τρόπο που 
επηρεάζει την ακοή του η κίνηση του χρήστη.

Αισθητήρας κίνησης 
Αυτή η παγκόσμια πρωτοπορία, είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά 
βαρηκοΐας για να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του 
χρήστη στο ακουστικό  περιβάλλον.  Με βάση αυτά τα δεδομένα, η 
επεξεργασία του ήχου μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να προσφέρει ήχο 
φυσικό, είτε τρέχει στο πάρκο είτε κάθεται σε μια συνάντηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ

Με βάση την ακριβέστατη είσοδο του μοναδικού αισθητήρα 
ακουστικής κίνησης, το YourSound προσαρμόζεται στις 
μεταβαλλόμενες προσωπικές ανάγκες του χρήστη καθώς κινείται 
καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.  Καταλαβαίνει πάντα πού 
βρίσκεται και τι κάνει.

Δυναμική επεξεργασία ηχητικού περιβάλλοντος
Προσφέρει φυσικό ήχο και ομιλία σε κάθε περίσταση, ακόμη και όταν κινείστε.

Επεξεργασία της φωνής του χρήστη
Βελτιστοποιεί τη φυσικότητα της φωνής του χρήστη.

Ως αποτέλεσμα, το YourSound προβλέπει και τονίζει ό,τι είναι 
πραγματικά σημαντικό για τους χρήστες ακουστικών Signia 
Xperience σε κάθε περίσταση.

Αισθητήρες ήχου 
Ο εντοπισμός ήχου, η ανίχνευση της φωνής του χρήστη, ο λόγος σήματος 
προς θόρυβο και πολλά άλλα: Για πρώτη φορά, με την συλλογή 
περισσότερων πληροφοριών και χαρακτηριστικών σχετικά με το ακουστικό 
περιβάλλον του χρήστη ακουστικών, το ηχητικό τοπίο ζωντανεύει με πολύ 
περισσότερη ακρίβεια και πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.



-  

RIC

Model

XPERIENCE

5

7

3

        sDemo        

Pure 312 X.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
SIGNIA XPERIENCE
Καθημερινός στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τέλεια ακουστικά για τις ατομικές τους 
ανάγκες.  Με τη νέα μας πλατφόρμα Xperience, ο στόχος αυτός είναι εύκολα εφικτός. Τα νέα RIC, Pure 312 
X και Pure Charge & Go X συνδυάζουν μια πραγματικά εξατομικευμένη ακουστική εμπειρία και 
συνδεσιμότητα Bluetooth με ελκυστικό μοντέρνο σχεδιασμό lifestyle. Η ελαφρά στρογγυλή μορφή τους 
δίνει έμφαση στην λεπτότητα και την άνεση, ενώ τα νέα μοναδικά μεταλλικά χρώματα και φινιρίσματα 
αντανακλούν την κορυφαία ποιότητα αυτών των συσκευών ορόσημο.

Τα επαναφορτιζόμενα Pure Charge & Go X συνοδεύει ο Επαγωγικός Φορτιστής ΙΙ για εύκολη φόρτιση 
των ακουστικών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ΠΙΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 
ΜΕ ΑΜΕΣΟ STREAMING

Νέο! 

Επίπεδα Τεχνολογίας

-

-

- 

Εξοπλισμένο με όλα τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Signia Xperience, το Pure 312 
X προσελκύει τους χρήστες με τον κομψό του λεπτό σχεδιασμό. Παρά την διακριτική 
του μορφή, το Pure 312 X προσφέρει ολοκληρωμένη σύνδεση Bluetooth για μέγιστη 
απόλαυση μουσικής, κλήσεων και τηλεόρασης. Υπάρχει επίσης ενσωματωμένο T-coil.

Μπαταρία

Οι πρώτοι στον κόσμο ενσωματωμένοι 
αισθητήρες ήχου-κίνησης 
Μακράς διάρκειας υψηλής ποιότητας audio 
streaming
Συνδεσιμότητα Ultra HD e2e και Bluetooth 

 
Διαθέσιμο Signia app.

- TeleCare
- Remote Control
- Connectivity & Streaming

Διαθέτει Bluetooth.

Η κλασική μπαταριοθήκη μπορεί 
να αντικατασταθεί από άλλη με 
ενσωματωμένο T-coil.

Ενσωματωμένοι αισθητήρες 
ήχου-κίνησης

Διαθέσιμα χρώματα

Απόδοση

Matrix (2 ccm) 45/108 dB 60/119 dB 70/124 dB 75/130 dB

Βασικά χαρακτηριστικά

Ακούτε την φωνή σας φυσική και κατανοείτε 
καλύτερα την ομιλία στο θόρυβο, ακόμα και όταν 
κινήστεΑΚΟΥΤΕ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ

Τύπος 312 312 312 312

Κατανάλωση μπαταρίας 1.7 mA 1.9 mA 1.8 mA 1.8 mA

Τύπος Μεγαφώνου miniReceiver 2.0 S miniReceiver 2.0 M miniReceiver 2.0 P miniReceiver 2.0 HP



Signia app ready.

 - TeleCare
 - Remote Control
 - Connectivity & Streaming

RIC

5

7

3

XPERIENCE

Pure Charge&Go X.

Model
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ RIC

ΕΞΥΠΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ,
ΕΞΥΠΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Βασικά χαρακτηριστικά

-  

-  

-  Μακράς διάρκειας υψηλής ποιότητας audio streaming

Οι πρώτοι στον κόσμο ενσωματωμένοι αισθητήρες 
ήχου-κίνησης

Επαναφορτιζόμενο

Ενσωματωμένοι αισθητήρες ήχου-κίνησης

Διαθέσιμα χρώματα

Επίπεδα Απόδοσης

Το Pure™ Charge & Go X συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των Signia Xperience με 
επαναφορτισιμότητα Li-ion και ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth.  Η πρόσθετη 
χωρητικότητα μπαταρίας 20% προσφέρει απόλυτη ευελιξία και άνεση για περισσότερη 
ικανοποίηση των χρηστών, με streaming μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις και τηλεόραση 
με ήχο υψηλής ποιότητας. Όλα σε ένα εξαιρετικά μικρό σχεδιασμό. Απλά Charge&Go!

Τύπος Μεγαφώνου miniReceiver 2.0 S miniReceiver 2.0 M miniReceiver 2.0 P miniReceiver 2.0 HP

Inductive Charger II
Το Pure Charge & Go X συνοδεύεται από το επαγωγικό Charger II 
που διαθέτει καπάκι για την προστασία των ακουστικών. 
Ο έξυπνος σχεδιασμός του φιλοξενεί επίσης τα εξατομικευμένα 
εκμαγεία.  Αυτόν τον φορτιστή επόμενης γενιάς συμπληρώνουν η 
επιλογή γρήγορης φόρτισης, η λειτουργία αφύγρανσης μέσω 
επαγωγικής φόρτισης και τα έξυπνα αριστερά και δεξιά LED για 
την πληροφόρηση της κατάστασης.
Ο Επαγωγικός Φορτιστής Charger II είναι συμβατός με τα Pure Charge & Go X, τα Pure 
Charge & Go Nx, τα Motion Charge & Go Nx και τα Cellion primax.

Το καπάκι του φορτιστή προστατεύει τα 
ακουστικά κατά τη φόρτιση και το καθιστά 
μια έξυπνη θήκη μεταφοράς.

Ακούτε την φωνή σας φυσική και κατανοείτε καλύτερα 
την ομιλία στο θόρυβο, ακόμα και όταν κινήστε

-  Ultra HD e2e και συνδεσιμότητα Bluetooth

Με Bluetooth

Μοντέλο

Απόδοση

Matrix (2 ccm) 45/108 dB 60/119 dB 70/124 dB 75/130 dB

Μπαταρία

Τύπος Lithium-ion  power  cell Lithium-ion  power  cell Lithium-ion  power  cell Lithium-ion  power 

Κατανάλωση μπαταρίας 1.7 mA 1.9 mA 1.8 mA 1.8 mA



SIGNIA APP: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ
Απλούστερη, πιο βολική για όλους, η νέα εφαρμογή Signia συνδυάζει όλες 
τις υπάρχουσες εφαρμογές της Signia σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον για 
όλες τις ανάγκες του χρήστη. 

Η εφαρμογή Signia είναι συμβατή με Android και iOS. 
Η λήψη του από  το Apple App Store ή το Google Play Store είναι δωρεάν.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ,  
ΟΛΑ ΜΑΖΙ

ΕΝΑΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΟΛΑ

Η παροχή κάθε χρηστικότητας που περιμένουν οι 
πελάτες από τις εφαρμογές smartphone δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο απλή.  Η νέα εφαρμογή 
Signia ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες των 
προηγούμενων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης 
και της συνδεσιμότητας, του τηλεχειριστηρίου σε 
μία ενοποιημένη εφαρμογή.

Με τη νέα εφαρμογή Signia, μπορούμε να 
προσφέρουμε στους πελάτες μας πιο άμεση, πιο 
εξατομικευμένη υποστήριξη και να προσαρμόσουμε
τα ακουστικά στις προσωπικές ανάγκες.

Επιπλέον, χάρη στο εντελώς νέο και μοντέρνο 
περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής Signia, οι 
πελάτες μας θα απολαύσουν τον εύκολο χειρισμό
και τη χρηστικότητα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- Ακουστικό πρόγραμμα και ρύθμιση έντασης
- Ρύθμιση Sound Balance
- Χωροταξικός διαμορφωτής 360° για                 

ακουστικών και της κατάστασης της 
μπαταρίας               

- Έλεγχος στάθμης έντασης κατά το streaming
- Προσαρμοζόμενη ένταση streaming

- Εύκολη διαχείριση των αξεσουάρ audio  
streaming (π.χ. StreamLine TV, StreamLine Mic) 
καθώς και συσκευών CROS

Remote Control Connectivity & Streaming

εξατομικευμένη ρύθμιση κατευθυντικότητας
- Συνεχής παρακολούθηση της σύνδεσης των                  

Περαιτέρω εξατομίκευση της ακουστικής 
εμπειρίας:

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν διακριτικά τις 
συσκευές τους, ενώ μεταδίδονται τα αγαπημένα
 τους μουσικά και τηλεοπτικά προγράμματα 
απευθείας στα αυτιά τους. Τα πάντα μαζί για 
μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στη χρήση.


