
ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 
     ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αξεσουάρ Signia Nx 
 
Signia Nx με OVP™ 
για να ακούτε 
την φωνή σας φυσική και για την άμεση 
αποδοχή της



 Τηλεχειρισμός

Για ακουστικά Insio Nx, Silk Nx, Pure 10 Nx

Για ακουστικά Pure Charge&Go Nx, Pure 312 Nx, Pure 13 Nx, Motion 13 Nx

Το myControl App προσφέρει στα χέρια σας πλήρη έλεγχο των νέων 
ακουστικών Signia. 
Διαθέσιμο για τηλέφωνα iOS και Android, η εφαρμογή προσφέρει 
προηγμένες επιλογές τηλεχειρισμού, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις και να προσαρμόσετε τα ακουστικά σας σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας.

Μετατρέψτε το smartphone σας σε διακριτικό τηλεχειριστήριο για τα 
ακουστικά σας: Το touchControl App™ προσφέρει στα χέρια σας την 
απόλαυση του πολύ άνετου χειρισμού.
Η εφαρμογή touchControl App™ σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις 
από απόσταση και να προσαρμόζετε τα ακουστικά σας ώστε να 
ταιριάζουν με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. 
Αλλάξτε τα ακουστικά προγράμματα και ρυθμίστε την ένταση του ήχου, 
τα μπάσα και τα πρίμα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το μόνο που 
χρειάζεστε είναι ένα smartphone.
Η εφαρμογή touchControl App είναι διαθέσιμη στα Apple App Store και 
Google Play.

touchControl App myControl App

Κατεβάστε τα 
myControl App & 
touchControl App



Η ιδανική λύση για όποιον επιθυμεί διακριτικό και άνετο χειρισμό των 
ακουστικών χωρίς την ανάγκη μεγάλου τηλεχειριστηρίου ή smartphone. 
Αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση, το miniPocket είναι αρκετά μικρό ώστε 
να μεταφέρεται στον κρίκο ενός κλειδιού, αλλά αρκετά ισχυρό για να 
ρυθμίζει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά.

Και αν δεν έχετε smartphone, το miniPocket™ προσφέρει επίσης 
ένα εξαιρετικά βολικό τηλεχειριστήριο.

Για όλα τα ακουστικά Nx

myHearing App miniPocket

Προσωπική φροντίδα, οπουδήποτε: Το myHearing App σας παρέχει 
όλα  τα εργαλεία υποστήριξης που χρειάζεστε για ένα χαλαρό ταξίδι 
στην αβίαστη ακοή. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ειδικές ασκήσεις 
ακρόασης, να συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης 

Διακριτική ρύθμιση 



Λειτουργεί επίσης ως απομακρυσμένο μικρόφωνο.

Χάρη στο StreamLine TV, ο ήχος από την τηλεόρασή σας 
μπορεί να μεταβιβαστεί απευθείας στα ακουστικά σας. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μόνος σας μέσω 
της εφαρμογής myControl App.

Προγραμματισμένο για εντυπωσιακό ήχο Hands-free  τηλεφωνικές  κλήσεις,  μουσική  και πολλά 
άλλα σε υψηλής ποιότητας στερεοφωνική λήψη, 

StreamLine TV StreamLine Mic

Το νέο StreamLine Mic προσφέρει πλήρες hands-free audio streaming για 
τηλεφωνικές κλήσεις και μουσική με οποιοδήποτε smartphone Bluetooth. 
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Συστήματα CROS Nx της Signia:
 
Η ιδανική λύση για όσους έχουν ολική απώλεια ακοής στο ένα αυτί

CROS Pure 312 Nx CROS Silk Nx

Προσφέρει τον πιο φυσικό ήχο φωνής του χρήστη στην περίπτωση 
υποβοηθούμενης ακουστικής απώλειας στο ένα αυτί και ολική απώλεια 
ακοής στο άλλο αυτί.

Προσφέρει επίσης την υψηλότερη ποιότητα ήχου και κορυφαία 
συνδεσιμότητα Bluetooth σε μικρό, διακριτικό σχεδιασμό. 

Η κατανόηση των ομιλιών σε θορυβώδεις περιστάσεις όπως οι 
οικογενειακές συγκεντρώσεις και οι συσκέψεις γίνεται ευχάριστη χάρη 
στην προηγμένη ανίχνευση και επεξεργασία ήχου των CROS Pure 312.

Η πιο διακριτική, έτοιμη για χρήση, 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.

Απολαύστε φυσική ακουστική εμπειρία χάρη στο απίστευτα μικρό σχέδιο 
του CROS Silk και την εξαιρετική ποιότητα ήχου - ακόμη και όταν ακούτε 
μουσική με ακουστικά κεφαλής.

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.

Είναι επίσης πλήρως συμβατό με το myControl App της Signia για 
βολικό τηλεχειρισμό και πολλά άλλα.

Ακόμη και με το διακριτικό τους μέγεθος, τα CROS Pure 312 είναι το 
πρώτο αξεσουάρ CROS που υποστηρίζει το άμεσο streaming μουσικής 
και τηλεφωνικών κλήσεων στο ακουστικό σας χωρίς να χρειάζεται 
ενδιάμεση συσκευή. 
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Click Sleeves
Click, fit and go

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

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


	Untitled
	Untitled

