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 Menší a diskrétnější provedení, které je maximálně 
    pohodlné

 Mimořádné porozumění řeči

 Bezkontaktní dobíjení

  Propojení se zařízeními s OS Android3 & iOS

 Virtuální asistence Signia Asistent

Klíčové vlastnosti  
sluchadla

Vyberte si revoluční sluchadlo, které Vám nejlépe vyhoví:

Insio Charge&Go AX Skvělé porozumění řeči 
potřebujete, skvělé 
funkce chcete
Naše nové dobíjecí sluchadlo Insio Charge&Go AX 
nabízí vynikající poslech a diskrétní provedení přesně  
na míru. Je vytvořeno přesně podle tvaru Vašeho 
zvukovodu a nabízí maximální nenápadnost.  
Drobné provedení sluchadla Insio Charge&Go AX  
Vám poskytne pohodlí po celý den nošení, zatímco 
přední platforma Augmented Xperience zajišťuje 
dokonalé porozumění řeči i ve velmi hlučném 
prostředí.1

Neuvěřitelných 95 % respondentů nedávné studie 
uvedlo, že je s platformou Augmented Xperience 
naprosto spokojeno.1

Se sluchadlem Insio Charge&Go AX skutečně zazáříte.

Augmented  
Xperience

Revoluční dobíjecí  
sluchadlo přesně  
na míru

Insio AX

Insio Charge&Go AX

O společnosti Signia

Signia patří k předním světovým společnostem 
vyrábějícím sluchadla. Naším cílem je skrze mnohá 
inovativní řešení pomoci lidem opět slyšet. Ztrátu 
sluchu odmítáme vidět jako překážku. U nás nejde 
pouze o korekci vady. Navíc uživateli pomáháme získat 
výhodu. Pouhý výkon nám nestačí. My vydáváme 
zářný výkon. Nestačí nám, že uživatel opět uslyší. 
Uslyší lépe než kdy předtím. Uslyšíte i ten nejtišší zvuk.  
Se sluchadly značky Signia zazáříte.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou obecným popisem 
dostupných technických možností, které nemusí být v každém 
jednotlivém případě součástí přístrojů a mohou být změněny bez 
předchozího upozornění. 
 
Slovní a obrazová ochranná známka® je vlastnictvím společnosti 
Bluetooth SIG, Inc. Společnost Signia GmbH užívá těchto 
ochranných známek ve všech případech na základě licence. 
Ostatní ochranné známky a obchodní značky patří příslušným 
vlastníkům těchto známek a označení. 

1   Jensen, Pischel, Taylor, Schulte: Performance of Signia AX in At-Home Listening Situations  
[Výkon platformy Signia AX v domácím prostředí] (dokument společnosti Signia, 2021)

2  Jensen, Høydal, Branda, Weber: Augmenting Speech Recognition with a New Split-processing 
Paradigm [Zlepšené porozumění řeči díky novému modelu zpracovávajícímu odděleně signál řeči 
a signál z okolí] (magazín Hearing Review 2021;28(6):24-27)

3 Všechny telefony s OS Android kompatibilní s rozšířením ASHA (Android Support for Hearing Aid)

4  Hoydal, Fisher, Wolf, Branda, Aubreville: Empowering the wearer: AI-based Signia Assistant 
allows individualized hearing care [Motivace uživatele: Signia Asistant využívající AI umožňuje 
větší míru individuální péče o sluch] (magazín Hearing Review 2020;27(7):22-26)
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Mimořádně kvalitní 
zvuk řeči

Nabíječka Insio

Beige

Asistent fungující 
na principu AI

DobíjecíAugmented 
Xperience

Adaptabilní velikost Diskrétní 
vzhled

U sluchadla Insio C&G AX můžete vybírat ze dvou verzí: 
modelu ITE, který se nasazuje do ucha, nebo modelu ITC, 
který se zavádí do zvukovodu a je tak ještě diskrétnější.

Konektivita 
s Android & iPhone

Kompatibilní s telefony s OS iOS a Android. Aplikaci stáhnete zdarma.

Více informací na www.signia.net
Nebo se o platformě Insio C&G AX, praktickém příslušenství 
a aplikaci Signia App informujte u svého foniatra. 

Signia Asistent je inspirován neuronovými sítěmi  
našeho mozku a nabízí okamžitou podporu v případech, 
kdy potřebujete rychle upravit nastavení.

Živoucí hluboká neuronová síť, kterou Signia Asistent 
využívá, znamená v péči o sluch skutečný průlom.  
Tato neuronová síť je systém, který se neustále učí 
něco nového o individuálních potřebách uživatele  
v konkrétních situacích. Výsledkem je, že 93 % uživatelů 
sluchadel označuje funkci Signia Asistent za smysluplnou 
inovaci, která zvyšuje jejich spokojenost se sluchadlem 
ve složitých poslechových situacích. Sluchadla  
s podobnou digitální asistencí by si zvolilo  
až neuvěřitelných 87 % uživatelů.4

Black Dark Brown Brown
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Toto jsou první sluchadla na míru s lithium-iontovou 
dobíjecí baterií. Insio C&G AX stačí umístit do nabíječky 
Insio. S přesným umístěním třeba na určité kontakty  
si nemusíte dělat starosti. Sluchadla se nabijí, zatímco 
spíte nebo odpočíváte, a pak je stačí nasadit. Přesně, 
jak říká jejich název - Charge&Go: Nabijte a jděte.  
Na jediné nabití můžete se svými sluchadly „jít“  
až na 20 hodin. 

Poslech je občas náročný. Velká skupina lidí, kde všichni 
mluví zároveň, tišší řečníci, příliš okolního hluku... A zvuk 
někdy splývá, takže je skoro nemožné se soustředit  
na to, co slyšet chcete.

Platforma Augmented Xperience (AX) mění způsob, 
jakým posloucháte svět. Využívá revoluční technologii 
Augmented Focus™, která odděluje zvuk řeči od zvuků 
z pozadí, zpracovává tyto signály zvlášť a umožňuje 
tak jasný poslech. Poté je znovu spojí a tím zaručuje   
mimořádně kvalitní porozumění řeči i ve velmi hlučném 
prostředí. Už nemusíte uši napínat ze všech sil, abyste 
odlišili řeč od hluku z pozadí.

Výsledkem je, že 100 % respondentů nedávné studie 
uvedlo, že v domácím prostředí řeči perfektně poro-
zumělo.1 Uživatelé sluchadel Signia AX si také mohou 
vychutnat o 25 % lepší porozumění řeči v hlučném 
prostředí ve srovnání s předchozím modelem.1

Signia AX v modelové situaci večírku také prokazatelně 
podává lepší výkon než přirozený sluch.2

Insio C&G AX Vám také nabízí pokročilé možnosti  
konektivity pomocí Bluetooth pro telefony s OS Android 
a iOS. Díky tomu můžete snadno streamovat telefonní 
hovory, hudbu i zvuk z televize v mimořádné kvalitě přímo 
do sluchadla. Sluchadla lze také propojit s aplikací Signia 
App, která nabízí funkci Signia Asistent využívající umělou 
inteligenci.

Už Vám neunikne  
ani slůvko

Bezkontaktní dobíjení 
pro celodenní výdrž

Konektivita s OS  
Android & iPhone

Signia Asistent


