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The information in this document contains general descriptions of the
technical options available, which do not always have to be present in
individual cases and are subject to change without prior notice.

Pure 312 X

اولین سنسور
آکوستیکی    -حرکتی
در دنیا

کنترل در دستان شما.
فقط با یــک برنامه ،بــرای هر آنچه کــه الزم دارید .از ســمعک های خود
نهایت لذت را ببرید:
تمام کنترل ها مطابق با اولویت های فردی شما تنظیم می شود.
انتقال جریان صدا ،کنترل از راه دور و پشتیبانی از راه دور
امــکان کنترل صدا و ســایر تنظیمات ســمعک به صورت بی ســیم در
حالی که صدا به صورت مســتقیم به گوش های شــما انتقال می یابد.
در صورت نیاز با متخصص شنوایی شناس خود و پشتیبانی از راه دور
در ارتباط باشید.

شنوایی:
تجربه ای
در حال حرکت

زندگی در جریان است.
با ســمعک  Pure 312 Xشــما می توانید آزادانه حرکت کنید و آنچه
برای شــما مهم اســت را به صورت کامال واضح بشــنوید .بیش از
 %90از کاربران این ســمعک ،تجربه شنیدن صدای طبیعی در حال
حرکت را گزارش داده اند*.
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اولین ســمعک قابل شارژ در دنیا با سنسورهای آکوســتیکی  -حرکتی ،شما را قادر
می ســازد تا هر کجا که می روید صدایی واضح بشــنوید و عضو فعــال هر مکالمه ای
باشید*.
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سمعک  Pure 312 Xتجربه شنوایی طبیعی را ارایه می دهد و شنوایی شما را در حال
حرکت ،تضمین می کند.
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سمعک جدید Pure 312 X

آنچه برای شما
اهمیت دارد
را بشنوید.
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سازگار با سیستم عامل های اندروید و  iOS.دانلود برنامه ها رایگان می باشد.
Compatible with Android and iOS. The app are free of charge.
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Pure 312 X

صداهایی
که مختص
شماست
هر کســی با توجه بــه موقعیتی کــه در آن قرار گرفتــه و کاری که
انجام می دهد ،تجربه ی شــنوایی منحصر به فــردی دارد .بر خالف
سایر ســمعک ها ،سری جدید ســمعک های  Pure 312 Xبه شما این
امــکان را می دهــد تا صداهایــی که مســتقیما از روبــرو می آید و
صدای اطراف را همزمان بشــنوید .بنابراین شما می توانید از یک
تجربه شنوایی طبیعی و منحصر به فرد بهره مند شوید.

تل کویل ()T-coil

ســمعک  Pure 312 Xتعریــف جدیــدی از ســمعک های مــدرن ارایه
می دهد:

تمام قدرتی
که می خواهید

دقیقا آنچه که برای شما مهم است را بشنوید.

ســری جدید ســمعک های ســیگنیا همــراه با ســمعک جدیــد Pure 312 X
در اندازه ی کوچک تر از سایر ســمعک ها ،عملکرد پرقدرتی را برای تجربه ی
شنوایی منحصر به فرد در طول روز ارایه می دهد.

درک گفتار در تمام محیط ها
شنیدن صدای محیط با جزییات بیشتر
لذت بردن از شنیدن صدایی شفاف

از عملکرد سمعک لذت ببرید .کامال پنهان

در ارتباط باشید.

برای حداکثــر راحتی و لذت هنگامــی که خارج از منزل هســتید ،عملکرد
 T-coilدر ســمعک های  Pure 312 Xســیگنال ها را از سیســتم های صوتی
عمومــی مانند ســالن تئاتر دریافــت و جمــع آوری می کند و مســتقیما به
گوش های شما می رساند .عالوه براین ،با طراحی ظریف بدنه و پنهان بودن
سمعک می توانید بدون دور ماندن از جمعیت از اجرا لذت ببرید.

در دنیــای امــروز همــه افــراد بــا هــم در ارتبــاط هســتند .ســمعک
 Pure 312 Xبه کمک بلوتوث امکان اتصال به دســتگاه های مورد عالقه
شــما را فراهم می کند و صــدا را مســتقیما به گوش های شــما انتقال
می دهد.
تماس هــای دریافتی به تلفن همراه مســتقیما به ســمعک های شــما
انتقال خواهد یافت.
از طریق بلوتــوث به موســیقی و برنامه تلویزیونی مــورد عالقه خود
متصل شوید.

رهایی از وزوز .راهی آسان.
بــرای مبتالیــان بــه وزوزگــوش  Pure 312 Xدارای طیــف وســیعی از
گزینه های درمانی است تا زندگی شما راحت تر شود.
Pure 312 X
Pure 312 X with T-coil

در یک نگاه

مجهز به سنسورهای آکوستیک  -حرکتی
داری  T-coilیکپارچه
قابلیت اتصال به بلوتوث برای پخش مستقیم تماس های تلفنی ،موسیقی
و تلویزیون
همراه با گزینه ی درمانی وزوزگوش

موجود در رنگ های مختلف

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد اینکــه چگونــه ســمعک
 Pure 312 Xمی تواند تجربه شنوایی منحصر به فردی را در اختیار
شما قرار دهد ،به وب سایت  myhearing.comمراجعه کنید.
همچنین می توانیــد اطالعات بیشــتری در مورد لوازم جانبــی کارآمد و
اپلیکیشــن های ســیگنیا در این ســایت مطالعه فرمایید یــا با متخصص
شنوایی شناس خود مشورت کنید.

