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SIGNIA STYLETTO X 

UW COMPLETE  
HOORERVARING

Kijk voor meer informatie op onze 
website:

signia-hoortoestellen.nl
signiahoren   signiahearing @signiahearing

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..

Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo’s zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Voor 
het gebruik van deze merken door Signia is toestemming verleend.  Andere handelsmerken en 
handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Het ‘Qi’-symbool is een handelsmerk van het Wireless Power Consortium.

Legal Manufacturer 

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Order No. 04161-99C1-5400NL | Gedrukt in 
Nederland 
© 03.2020 Signia GmbH
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Veel meer dan alleen een hoortoestel,  
Styletto X is uw complete hoorervaring.

STYLETTO X IN EEN OOGOPSLAG: 

•  Uniek, stijlvol en prijswinnend ontwerp1

•  Signia Xperience-technologie met ‘s werelds eerste 
akoestische- en bewegingssensoren voor duidelijke 
spraakverstaanbaarheid, zelfs in rumoerige omgevingen

•  Gebruiksvriendelijk door het innovatieve draadloos Qi-
oplaadsysteem met tot drie dagen batterijduur waarbij de 
houder niet hoeft opgeladen te worden  2

•  Signia-app met innovatieve Signia Assistant en TeleCare 
voor intuïtieve ondersteuning, 24 uur per dag.

•  Volledige connectiviteit met alle Bluetooth-apparaten voor 
telefoneren, TV, muziek en meer

• Tinnitus-opties

Het leven is te kort om er niet ten volle van te genieten.  
Styletto X stelt u in staat om ondanks gehoorverlies 
onbeperkt van het leven te genieten. Op het werk. Thuis. 
Waar u ook bent .

1 Red Dot Design Award 2019 voor Styletto Connect, iF Design Award 2019 voor Styletto 
2  Gebaseerd op 19 uur gebruik per dag, of 16 uur gebruik incl. 5 uur streamen per dag  

STYLETTO X 

HOREN ZONDER  
COMPROMISSEN

XPERIENCE
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NIEUW NIEUW

Styletto X is verkrijgbaar in de volgende kleurcombinaties:

BLACK / SILVERCOSMIC BLUE / ROSE GOLDSNOW WHITE / ROSE GOLD

Styletto X is zeer verfijnde hearwearTM met een geweldig 
uiterlijk en geluid. Het iconische design transformeert 
het oubollige imago van hoortoestellen en introduceert 
een nieuwe maatstaf voor draagbaarheid die perfect bij 
uw levensstijl past.

STYLETTO X

EEN NIEUW  
TIJDPERK IS  
AANGEBROKEN

BLACKWHITE 

DESIGN
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‘S WERELDS EERSTE 
 AKOESTISCHE-EN 

BEWEGINGSSENSOREN

TECHNOLOGIE

Met zijn revolutionaire Signia Xperience-chip is Styletto X van 
binnen net zo verfijnd als hij er aan de buitenkant uitziet. Met 
een helder geluid en uitstekende spraakverstaanbaarheid 
voldoet hij aan al uw hoorbehoeften, zelfs in rumoerige 
omgevingen. Dankzij unieke akoestische- en  
bewegingssensoren kan Styletto X uw gehoor in elke situatie 
optimaliseren, zodat u niets hoeft te missen. Of u nu aan het 
joggen bent, in een drukke winkel of restaurant bevindt, of 
thuis ontspannen op de bank zit.

Hoortoestellen die uw behoeften beter begrijpen
Of het nu een vrolijk praatje is of een serieuze discussie, u moet altijd kunnen begrijpen wat 
anderen zeggen om het leven ten volle te kunnen leven.  Als eerste hoortoestel ter wereld houdt 
Styletto X rekening met beweging, zodat u gemakkelijk gesprekken kunt volgen, zelfs als u in 
beweging bent.

Geniet met volle teugen van het leven
Meer dan 90 procent van de gebruikers meldt een natuurlijke geluidservaring 
als zij in beweging zijn[3]. De eerste hoortoestellen ter wereld met akoestische- 
en bewegingssensoren stellen u in staat om overal duidelijk te horen en actief 
deel te nemen aan elk gesprek.

STYLETTO X

HEAR WHAT  
MATTERS TO YOU

3 Froehlich, Branda, Freels: Evidence for Dynamic Soundscape Processing benefits (Whitepaper van Signia, 2019)
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De draagbare oplader in zakformaat is 
‘s werelds eerste hoortoestellader met 
draadloze Qi-technologie. U legt de lader 
gewoon op een laadplatform in plaats van 
in het stopcontact aan te sluiten.  Waar u 
ook heen gaat, Styletto X gaat met u mee. 
De oplader levert een verbazingwekkende 
gebruiksduur[4] van drie dagen zonder dat 
hij hoeft te worden opgeladen 
Styletto X is in slechts vier uur volledig 
opgeladen. Bovendien levert 30 minuten 
snelladen vijf uur extra gebruik voor 
volledige flexibiliteit onderweg.

Styletto X combineert een iconisch ontwerp 
met innovatief laadgemak voor de ultieme 
gebruikservaring.  Hij biedt een volledige dag 
gebruiksduur inclusief vijf uur streamen.[5] Uw 
favoriete TV-programma’s, films, muziek en 
telefoongesprekken worden dus rechtstreeks 
naar uw hoortoestellen gezonden, wanneer en 
waar u maar wilt.

STYLETTO X LADER 

GEMAK 
ONDERWEG

4 Gebaseerd op 19 uur gebruik per dag, of 16 uur gebruik incl. 5 uur streamen per dag  

Elegante oplader
Snel en eenvoudig te openen, 
laadstatus-LED’s zijn zichtbaar, 
zelfs als de lader gesloten is.

5 Gebaseerd op 16 uur gebruik per dag, incl. 5 uur streamen per dag.  

GEMAK
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24/7 SUPPORT

SIGNIA APP

PERSOONLIJKE  
ONDERSTEUNING 
BINNEN HANDBEREIK

Signia TeleCare 
Ondersteuning op afstand door uw audicien

Afstandsbediening
Regel het volume en andere instellingen 
op discrete wijze

Signia Assistant
Directe geluidsaanpassingen en ondersteuning 
in geval van vragen

De Signia app
 Compatibel met Android 
en iOS. De app is gratis.

Styletto X biedt volledige assistentie op afstand 
via de Signia-app: Signia Assistant voor directe 
geluidsaanpassingen en het beantwoorden van vragen en 
Signia TeleCare voor ondersteuning op afstand door uw 
audicien.

Signia Assistant– uw persoonlijke hoorpartner helpt u om volledig in het 
leven te staan en te horen wat voor u van belang is. 
Met behulp van Artificial Intelligence biedt Signia Assistant onmiddellijke 
ondersteuning waar en wanneer u dat nodig hebt.  De app is altijd 
beschikbaar om u te helpen bij het aanpassen van de geluidsinstellingen, 
het beantwoorden van uw vragen over het omgaan met uw hoortoestellen 
en het direct oplossen van eventuele problemen.

Signia TeleCare stelt u in staat om in contact te blijven met uw audicien, 
zodat u ondersteuning krijgt wanneer u die nodig heeft – ook wanneer u 
niet zelf langs kunt komen.  U kunt uw audicien ook direct feedback sturen 
over uw dagelijkse tevredenheid met uw hoortoestellen.. 
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