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* Froehlich, Branda, Freels: Evidence for Dynamic Soundscape
Processing benefits (Signia White Paper, 2019)

HOREN:
WIJ GAAN WAAR U
GAAT

De informatie in dit document bevat algemene omschrijvingen
van de beschikbare technische opties, welke niet altijd voorkomen
in de individuele gevallen en gewijzigd kunnen worden zonder
voorafgaande kennisgeving.

‘s werelds
eerste akoestische
en bewegingssensoren

U heeft de touwtjes in handen.
Met één app voor alles wat u nodig heeft, geniet
u met volle teugen van uw hoortoestellen.
• Alle bedieningsmogeljkheden passen zich aan
uw persoonlijke voorkeuren aan.
• Audio streaming, afstandsbediening en
ondersteuning op afstand.
• Bedien discreet het volume en andere
instellingen terwijl u audio rechtstreeks naar
uw oren streamt.
• Sta direct in contact met uw audicien en krijg
ondersteuning wanneer u dat nodig heeft.

Het leven staat niet stil.
Met de Pure Charge & Go X kunt u vrij bewegen
en tegelijkertijd horen wat belangrijk is voor u.
Meer dan 90% van de dragers spreken van een
natuurlijk geluid in beweging. *
‘s Werelds eerste hoortoestellen met akoestische
en bewegingssensoren maken het mogelijk goed
te verstaan, waar u gaat en maken het mogelijk
actief deel te nemen in elk gesprek.
Pure Charge&Go X levert een natuurlijke
hoorbeleving die u zeker niet onbewogen laat.
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De nieuwe Pure Charge&Go X

HEAR WHAT
MATTERS
TO YOU.

Kijk voor meer informatie op onze website:
signia-hoortoestellen.nl

facebook.com/signiahoren
Geschikt voor Android en iOS. De app is gratis.
youtube.com/signiahearing

signia-hoortoestellen.nl/pure-charge-go-x

Nieuwe oplader

Pure Charge&Go X

GELUIDEN
VOOR U
GEMAAKT
Iedereen heeft een unieke hoorbeleving
afhankelijk van waar hij is en wat hij doet.
Anders dan alle andere hoortoestellen, laat
het Signia Xperience platform u tegelijkertijd
uw omgevingsgeluid en wat zich direct voor u
bevindt horen.

De Pure Charge&Go X geeft een nieuwe
betekenis aan wat moderne hoortoestellen voor u
kunnen doen:
• Goed spraakverstaan in elke situatie.
• Hoor uw omgeving in meer detail dan ooit
tevoren.
• Geniet van kristalhelder geluid, op maat gemaakt
voor uw activiteiten.
• Wees onafhankelijk dankzij de oplaadbare
toestellen.

AL HET VERMOGEN
DAT U NODIG HEEFT
Het geheel nieuwe hoortoestelplatform in
combinatie met de nieuwe Pure Charge & Go X
levert een krachtige prestatie voor een geweldige
hoorbeleving. De hele dag lang.

Hoor exact wat er voor u toe doet.

Haal het meeste uit uw dag.

Blijf in verbinding.

Geniet van de geweldige hoorbeleving van
Signia Pure Charge & Go, hoe druk uw dag ook
is. Laad uw hoortoestellen s’ nachts op en geniet
de hele dag van de krachtige prestaties van uw
hoortoestellen.

In de wereld van nu is iedereen verbonden.
Uw hoortoestel ook. Dankzij de Bluetooth
compatibiliteit kunt u met de Pure Charge&Go X
hoortoestellen geluid rechtstreeks van uw
favoriete apparaten naar uw oren streamen.

• Volledig opgeladen accu gaat de hele dag mee
• Snellaadoptie, zodat u, wanneer gewenst, snel
kunt opladen.

• Telefoongesprekken op uw smartphone
worden automatisch naar uw hoortoestellen
gestreamd.
• Luister uw favoriete muziek of TV programma’s
via Bluetooth.

Nieuwe oplader

Verzacht tinnitus.
Op een gemakkelijke manier.
Voor mensen die last hebben van tinnitus, heeft
de Pure Charge&Go X een aantal behandelopties
die uw leven aangenamer kunnen maken.

Pure Charge&Go X

In één oogopslag
• Uitgerust met revolutionaire akoestische- en
bewegingssensoren.
• Oplaadbare lithium-ion accu
• Bluetooth connectiviteit voor direct streaming
van telefoongesprekken, muziek en tv.
• Met tinnitustherapie opties.

Beschikbare kleuren

Lees op www.signia-hoortoestellen.nl meer
over hoe de Pure Charge&Go X toestellen u een
persoonlijke hoorbeleving bieden.
Hier vindt u ook meer informatie over nuttige
accessoires en de Signia app. U kunt er ook naar
vragen bij uw audicien.

