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VOLTA – WIĘKSZA RÓŻNORODNOŚĆ  
DLA POCZĄTKUJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW

Nasza oferta powiększyła się o trzy nowe modele zausznych aparatów 
słuchowych z poziomu podstawowego – idealne rozwiązanie dla 
początkujących użytkowników aparatów słuchowych. W nowej klasie 
ekonomicznej dostępne są aparaty:

Poziom podstawowy

   Optymalne ustawienia:  
w pełni automatyczne, zawsze i wszędzie

   Najwyższa przyjemność  
podczas słuchania muzyki

   Możliwość przyjemnej komunikacji  
w otoczeniu z pogłosem

  Korzystanie z telefonu bez wysiłku

INNOWACYJNE MOŻLIWOŚCI  

TERAZ W POZIOMIE TECHNOLOGICZNYM  16

Aparaty słuchowe Audio Service po raz pierwszy w naj wyższym  
poziomie technologicznym 16. Najnowsza technologia G4  
zapewnia najbardziej wymagającym użytkownikom najwyższą 
jakość i największe możliwości. 

WCHODZIMY 
NA NOWY  
POZIOM

VOLTA XS C VOLTA P C VOLTA HP C
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Przyjazna dla środowiska 
bateria z łatwym w obsłudze 
paskiem zabezpieczającym.

0%
MERCURY

EasyTab®

www.duracell-activair.com
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Signia TeleCare jest nowym sposobem na 
przybliżenie do siebie pacjentów i protetyków 
słuchu jak nigdy wcześniej, pomagając ustanowić 
nowy standard opieki nad pacjentami. 

Wykorzystując intuicyjną aplikację na smartfona dla 
pacjentów oraz łatwy w użyciu portal dla protetyków 
słuchu, TeleCare otwiera drogę do podniesienia 
jakości oferowanych usług przez protetyków, 
efektywnego okresu próbnego oraz większego 
zadowolenia pacjentów.

System TeleCare współpracuje ze wszystkimi 
aparatami słuchowymi marki Signia i jest zopty
malizowany na produkty oparte na platformie 
primax.

signia-pro.pl/telecare

TeleCare pomaga protetykom słuchu w ustanowieniu 
nowego standardu opieki nad ich pacjentami.

TeleCare.
Twoja osobista łączność z sukcesem.

Aparaty 
słuchowe

Cellion primax.
Rewolucyjne słyszenie bez baterii.

Pierwsze na świecie aparaty słuychowe  
z ładowalnym indukcyjnie akumulatorem  
litowojonowym. Idealne dla pacjentów, którzy 
nie chcą kłopotów z wymianą baterii. Ogniwo 
litowojonowe po naładowaniu zapewnia dwa dni 
użytkowania z nielimitowaną transmisją dźwięku, 
a unikalna konstrukcja OneShell, bez kontaktów 
ładowania i bez drzwi baterii, gwarantuje  
wyjątkową łątwość w obsłudze.

Do aparatów Cellion primax przeznaczona jest 
kompaktowa, elegancka i wypełniona inteligentną 
technologią ładowarka indukcyjna. Diody LED 
czytelnie pokazują stan naładowania akumulatorów 
obu aparatów. Podczas cyklu ładowania aparaty 
Cellion primax są jednocześnie osuszane dla lepszej 
pielęgnacji oraz wydłużenia ich żywotności.

signia-pro.pl/cellion-primax

Signia GmbH jest licencjobiorcą znaków handlowych koncernu Siemens AG.


