Motion 13

اتصال
برای
کنترل آسان.

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

در نهایت هماهنگی
از شنیدن صدا
لذت ببرید.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
Apple App Store is a trademark of Apple Inc.
iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.

REPLICATING
NATURE.
سمعک جدید  Motion 13از مجموعه سمعک های .Signia

قرارگیری راحت برای شنیدن صدای
طبیعی خود و جریان مستقیم صدا.

شنیدن صدای خود

StreamLine TV

miniPocket

StreamLine Mic

myControl App

تلفن

انتقال تماس به سمعک ,به صورت مستقیم از تلفن های هوشمند
اپل (و با  StreamLine Micاز تمام تلفن های هوشمند اندروید)
برای راحتی شنوایی.

موسیقی

برای تجربه ی صدایی فوق العاده به موسیقی مورد عالقه خود که
به صورت مستقیم به سمعک های شما از دستگاه های اپل
(و با  StreamLine Micاز دستگاه های اندرویدی) انتقال
می یابد ,گوش دهید.

تلویزیون

با  StreamLine TVجریان صوتی را به صورت مستقیم از تلویزیون
به سمعک های خود داشته باشید به راحتی می توانید بلندی صدا را
از طریق اپلیکیشن  myControlتنظیم کنید.

ریموت کنترل

اپلیکیشن  myControlبرای شما امکان تغییر تنظیمات سمعک را
به صورت بی سیم فراهم می کند و سمعک شما را مطابق با خواسته
شخصی شما منحصر به فرد می کند.
در صورت نداشتن تلفن هوشمند miniPocket TMبه صورت
ریموت کنترل بی سیم عمل می کند.

بسیاری از کاربران سمعک به دلیل بلندی و غیر طبیعی بودن صدا,
شنیدن صدای خود را دوست ندارند .سمعک  Motion 13به عنوان
اولین سمعک در جهان این مشکل را برطرف می کند .با ویژگی OVP
(پردازش گر صدای کاربر) ,صدای طبیعی خود را همراه با شنیدن
بهینه صداها ,برای لذت بخشترین تجربهی شنوایی طبیعی تجربه کنید.

درک گفتار در محیط های پر سر و صدا

ویژگی کیفیت گفتار ( )Speech Qualityدر سمعک های Motion 13

تجربه ی شنوایی سمعک سفارشی

طبقه بندی سه بعدی ( )3D Classifierسمعک  Motion 13کنترل
اتوماتیک و پیشرفته برای لذت بردن از باالترین عملکرد شنوایی در
تمام محیط ها را فراهم می کند .از نهایت شنوایی حتی در حین جابجایی
لذت ببرید .تنظیمات سمعک به طور اتوماتیک بر اساس داده های
حرکتی اپلیکیشن  myControlتنظیم می شوند.

سطح باالی راحتی قرارگیری

با فناوری سرکوب نویز به شما کمک می کند تا در تمام موقعیت ها
گفتار را به صورت واضح بشنوید .این ویژگی درک گفتار طرف
مقابل را در محیط های پر سر و صدا مانند رستوران یا سالن
کنفرانس راحت تر می کند.

مکالمه در حین حرکت

صدای واضح و شفاف

ویژگی  Sound Clarityدر سمعکهای  Motion 13طبیعیترین صدای
واقعی در تمام محیط ها را ارایه می دهد .همچنین به شما این
امکان را می دهد تا از صدایی شفاف حتی در محیط های پر
سرو صدا لذت ببرید.

ســمعک  Motion 13انــوع مختلفــی از فیتینــگ و هندلینــگ را فراهم
می کنــد تا به طــور کامل متناســب با خواســته و نیازهای شــما باشــد.
بدین ترتیب متخصص شنوایی شما می تواند سمعک را به طور انحصاری
برای شما تنظیم کند.

ســمعک  Motion 13بعنوان یک سمعک پشت گوشی به آرامی در پشت
گوش های شما پنهان می شــود .طراحی ارگونومیکی این سمعک ,راحتی
قرارگیری را دو چندان می کند.

مناسب برای انواع افت شنوایی

مناسب برای انواع افت شنوایی مالیم ,متوسط ,شدید و عمیق.
سمعک  Motion 13با تمام این چالش ها مقابله می کند و کیفیت صدای
طبیعی را به زندگی شما باز می گرداند.
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سمعک جدید
. Motion 13
انتخاب طبیعی شما برای شنوایی و عملکرد.
مکالمــه ای دلنشــین به هنگام صــرف قهوه ,بــازی در بــاغ همراه با
کودکان و یا نشســتن در بالکن و شــنیدن صدای پرندگان ,ســمعک
 Motion TM 13از مجموعه ســمعک های  Signiaبه شــما این امکان را
می دهد تا شــنیدن صدای طبیعی را تجربه کنید و جریان صدا را به
صورت مستقیم از تلویزیون و گوشی هوشــمند به سمعک های شما
هدایت می کند.

صدای خود را به صورت
طبیعی بشنوید.

از انتقال جریان مستقیم صدا به هنگام تماسهای تلفنی,

در حین خواندن کتاب برای کودکتان ,گفتکویی ســاده و کوتاه
با همسایه ,به هنگام تماشــای عکس های تعطیالت با دوستان,
سمعک  Motion 13از مجموعه سمعک های  Signiaبه شما این
امکان را می دهد تا از تمام لحظات زندگی به بهترین نحو ممکن
لذت ببرید.

جریــان صــدای تلفــن ,تلویزیــون و موســیقی مســتقیما به
گوش های شــما هدایت می شود .ســمعک  Motion 13شما را
به هر آنچه که مهم است متصل نگه می دارد.

این ســمعک به شــما کمک می کند تا صدای خود را متعــادل با محیط
اطــراف دریافــت کنیــد .بدین صــورت شــما می توانیــد بــه هنگام
اســتراحت ,مطالعه یا کاوشــی بزرگ خــارج از منــزل از طبیعی ترین
تجربه شنوایی با باالترین عملکرد لذت ببرید.
لطفا توجه کنید:
امکانات بر اســاس نوع سمعک متفاوت است .متخصص شنوایی شما در این
راستا به شما کمک خواهد کرد.

شنیدن موسیقی و تماشای تلویزیون لذت ببرید.

از طریق اپلیکیشــن  myControlشــما می توانید صــدا را از منابع
صوتی به صورت مســتقیم به ســمعک های خود داشــته باشــید و
ســمعک ها را به صورت غیر مســتقیم کنترل کنید .تمــام آنچه که
می خواهید فقط تلفن هوشمند است.

اطالعات بیشتر.
تل کویل (انتخابی)

درب باتری در سمعک های  Motion 13می تواند به تل کویل مجهز شود .در
مکان هایی با حلقه ی القایی این امکان را فراهم می کند تا صدای گوینده
به وضوح شنیده شود .به سادگی برنامه ی  Tرا در هر کجا که عالمت را
می بینید انتخاب کنید.

رنگ بندی

طیف وسیعی از رنگ های سمعک  Motion 13مطابق با رنگ طبیعی پوست و
مو طراحی شده است .رنگ های موجود بسته به مدل متفاوت است.

متخصصین شنوایی شما

مراقبت شخصی در هر کجا.
بــا اپلیکیشــن  *myHearingســفر آســوده ی شــما با شــنوایی
بی دردسر ,بیش از پیش آسان می شود .این برنامه به شما کمک
می کنــد تا در زمــان کوتاه به ســمعک های خود عادت کنید .شــما
می توانید تمرینات خاص شنوایی را دنبال کنید ,از راهنمای کاربر
استفاده کنید و در هر کجا که هستید با متخصص شنوایی شناس
خود در ارتباط باشید.

اندازه واقعی به سانتیمتر

* قابل استفاده با سیستم های اندروید و  .iOSدانلود برنامه رایگان است.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت  myhearing.comمراجعه کنید یا از متخصص
شــنوایی شــناس خود اطالعاتی درباره ی ســمعک  ,Motion 13لــوازم جانبی کارآمد و
اپلیکیشن  myHearingبخواهید.

