
TeleCare
Dankzij Signia’s TeleCare-
ondersteuning op afstand 
kunt u via de Signia-app direct 
hulp krijgen van uw audicien.  
Waar u ook bent.

Afstandsbediening
U kunt het volume en andere instellingen discreet 
regelen via de Signia-app op uw smartphone of de 
miniPocket aan uw sleutelhanger.

MokkaZwart

Links: 
Doorzichtig  

blauw

Rechts: 
doorzichtig  

rood

Tinnitus-opties
Als u last hebt van tinnitus biedt Silk X diverse therapeutische 
opties die uw leven comfortabeler maken. 

CROS Silk X
Onbehandelbaar gehoorverlies in één oor hoeft u niet te 
weerhouden om te horen wat voor u belangrijk is.  CROS Silk X 
zorgt er voor dat u gesprekken en geluiden van beide kanten 
duidelijk kunt horen.

Of u nu door een drukke straat loopt, in 
een kantoortuin werkt, of in een gezellig 
restaurant dineert – een gesprek voeren bij veel 
omgevingsgeluid vergt concentratie en inspanning.

Dankzij de Signia Xperience-technologie, voldoet 
Silk X met natuurgetrouw geluid en uitstekende 
spraakverstaanbaarheid aan al uw hoorbehoeften, 
zelfs in een rumoerige omgeving. U hoort wat u 
belangrijk vindt – de hele dag door, in elke situatie.

Silk X is direct klaar 
voor gebruik zonder 
gedoe of wachttijden, 
dankzij de zachte 
siliconen sleeves die 
de hoortoestellen 
onzichtbaar in uw oor 
verstoppen. 

Ware grootte in cm Kleuren faceplate

Kleuren behuizing

MAATWERK,  
ZONDER WACHTEN

GLASHELDER  
HOREN

PERFECT VOOR TELEFONEREN EN 
MUZIEK

SUPPORT BINNEN 
HANDBEREIK

Anders dan bij hoortoestellen die achter het oor 
zitten, vangen de microfoons van de Silk X geluid 
op in de gehoorgang.  Hierdoor kunt u telefoneren 
en naar muziek luisteren zoals u gewend bent, ook 
met een hoofdtelefoon op. 

Sleeves 
De sleeves zijn verkrijgbaar in vier maten en in een gesloten en 
open uitvoering, geschikt voor de meeste gehoorgangen en 
hoorbehoeften.

Ga naar signia-hoortoestellen.nl of neem contact op 
met uw audicien voor meer informatie over de Silk 
X-hoortoestellen, handige accessoires en de Signia-app. 

 Compatibel met Android en iOS. De app is gratis.
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De Silk X van Signia levert een uitzonderlijke 
hoorervaring en is zo klein dat hij nauwelijks 
zichtbaar is in het oor. Hij behoort tot ‘s werelds 
kleinste hoortoestellen – u kunt erop vertrouwen 
dat niemand zal zien dat u hoortoestellen draagt.  

De Silk X is klaar voor gebruik en is uitgerust met 
aanpasbare zachte siliconen Click Sleeves™, die 
eenvoudig op de hoortoestellen worden geklikt, 
zodat deze veilig en comfortabel in het oor zitten.

Silk X in één oogopslag:

• Bijna onzichtbaar in het oor voor complete 
discretie 

• Signia Xperience-technologie voor een 
superieure hoorervaring 

• Click Sleeves voor direct en comfortabel 
gebruik

• Afstandsbediening via de Signia-app en 
miniPocket™

• TeleCare voor ondersteuning op afstand 
van uw audicien 

SIGNIA SILK X

UW  
GEHEIM  
IS VEILIG

DISCRETIE

SIGNIA SILK X

HOREN 
GAAT OM U

De informatie in dit document bevat algemene beschrijvingen van de
beschikbare technische mogelijkheden, die niet in alle gevallen 
zonder meer van toepassing zijn. Wijzigingen voorbehouden zonder 
voorafgaande kennisgeving.

Handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun 
respectieve eigenaars.

Legal Manufacturer

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Order No. 04162-99C1-5400NL | Gedrukt in Nederland
© 03.2020 Signia GmbH

Kijk voor meer informatie op onze website:

signia-hoortoestellen.nl

  signiahoren

   signiahearing

 
  @signiahearing

Silk X

signia-hoortoestellen.nl/silkx
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