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Styletto X

SIGNIA STYLETTO X 

W PEŁNI  
DOŚWIADCZAJ SŁYSZENIA 

signia-aparatysluchowe.pl/stylettox



Życie jest za krótkie, żeby przeżyć je na pół gwizdka.  
Styletto X daje Ci siłę, aby żyć bez kompromisów mimo 
ubytku słychu. W pracy. W domu. Gdziekolwiek zaprowadzi 
Cię życie.

STYLETTO X 

SŁYSZENIE BEZ  
KOMPROMISÓW



To o wiele więcej niż aparaty słuchowe.  
Styletto X pozwalają Ci w pełni doświadczać życia.

STYLETTO X W SKRÓCIE:

•  Wyjątkowo stylowy, nagradzany design1

•  Technologia Signia Xperience z pierwszymi na świecie 
czujnikami akustyczno-ruchowymi, która zapewnia 
wyraźne rozumienie mowy nawet w hałaśliwych sytuacjach

•  Innowacyjne ładowanie bezprzewodowe w standardzie 
Qi, dające nawet 3 dni ultrawygodnego użytkowania bez 
konieczności używania kabli2

•  Aplikacja Signia z innowacyjnym Asystentem Signia3  
i systemem TeleCare zapewniającymi intuicyjne wsparcie 
przez całą dobę

•  Pełna łączność z urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth 
pozwalająca na rozmowy telefoniczne, oglądanie telewizji, 
słuchanie muzyki i o wiele więcej

• Opcje terapii szumów usznych

1 Red Dot Design Award 2019 dla Styletto Connect, iF Design Award 2019 dla Styletto 
2  Przy założeniu 19 godzin użytkowania dziennie lub 16 godzin użytkowania z  5 godzinami transmisji audio dziennie
3  Asystent Signia dostępny od 2021 r.

XPERIENCE



Styletto X są dostępne w następujących kombinacjach kolorystycznych:

CZARNY / SREBRNYKOSMICZNY NIEBIESKI / RÓŻOWE ZŁOTOŚNIEŻNA BIEL / RÓZOWE ZŁOTO

CZARNYBIAŁY 

DESIGN



Styletto X to wyrafinowane urządzenie, które wygląda 
tak dobrze, jak brzmi. Dzięki charakterystycznemu 
designowi zmienia staroświecki wygląd aparatów 
słuchowych i wprowadza nową erę akcesoriów 
dopasowanych do Twojego stylu życia, które nosi się  
z przyjemnością.

STYLETTO X

NOWA ERA  
PRZYJEMNOŚCI  
NOSZENIA



Dzięki rewolucyjnej platformie Signia Xperience aparaty 
słuchowe Styletto X są tak zaawansowane, na jakie wyglądają. 
Zapewniają wyraźne słyszenie dźwięków i rozumienie mowy, 
aby sprostać Twoim potrzebom słuchowym nawet  
w hałaśliwym otoczeniu. Wyjątkowe czujniki akustyczno- 
-ruchowe pozwalają Styletto X zoptymalizować Twoje słyszenie 
w zależności od sytuacji, dzięki czemu zawsze możesz słyszeć 
to, co ważne. Niezależnie, czy wychodzisz biegać, na zakupy 
albo do restauracji, czy relaksujesz się w domu.

STYLETTO X

USŁYSZ TO,  
CO WAŻNE DLA CIEBIE



PIERWSZE NA ŚWIECIE 
CZUJNIKI AKUSTYCZNO- 

-RUCHOWE

TECHNOLOGIA

Dajemy aparatom słuchowym nowy zmysł, żeby rozumiały Twoje potrzeby
Czy prowadzisz radosną pogawędkę, czy poważną dyskusję, musisz cały czas rozumieć mowę, 
żeby w pełni cieszyć się życiem. Dzięki innowacyjnej technologii Styletto X bierze pod uwagę ruch 
i sprawia, że możesz z łatwością śledzić rozmowy nawet, gdy się poruszasz.

Korzystaj z bogactwa życia
Ponad 90 procent użytkowników ocenia wrażenia słuchowe podczas ruchu 
jako naturalne.4 Pierwsze na świecie czujniki akustyczno-ruchowe w aparatach 
słuchowych pozwalają Ci słyszeć wyraźnie, gdziekolwiek się udasz i brać 
aktywny udział w każdej rozmowie.

4 Froehlich, Branda, Freels: Evidence for Dynamic Soundscape Processing benefits (Signia White Paper, 2019)



Kieszonkowe etui ładujące to pierwsza 
ładowarka do aparatów słuchowych 
wyposażona w technologię Qi, która 
pozwala ją po prostu połozyć na płytce 
ładującej bez konieczności podłączania 
do gniazdka. Gdziekolwiek się wybierasz, 
Styletto X Ci towarzyszy. Ładowarka moze 
zapewnić użytkownikom imponujące 3 dni5 
niezależności bez konieczności ładowania jej. 
Pełne naładowanie Styletto X zajmuje 
jedynie 4 godziny. Ponadto 30-minutowe 
szybkie ładowanie daje dodatkowe  
5 godzin użytkowania, zapewniając pełną 
elastyczność w drodze.

5 Przy załozeniu 19 godzin użytkowania dziennie lub 16 godzin, w tym 5 godzin transmisji dźwięku dziennie. 

Elegancka ładowarka
Szybko i łatwo się otwiera, a diody 
pokazują stan ładowania nawet, 
gdy jest zamknięta.

WYGODA



Styletto X łączy charakterystyczny wygląd  
z innowacyjną wygodą ładowania, aby zapewnić 
najwyższą przyjemność noszenia. Zapewnia 
cały dzień działania z 5 godzinami transmisji 
dźwięku.6 Możesz cieszyć się swoimi ulubionymi 
serialami, filmami i muzyką, a takze rozmowami 
telefonicznymi przekazywanymi wprost do 
Twoich aparatów słuchowych. Gdzie chcesz  
i kiedy chcesz.

ŁĄDOWARKA STYLETTO X 

WYGODA 
W DRODZE

6 Przy założeniu 16 godzin użytkowania w tym 5 godzin transmisji 
dźwięku dziennie. 



APLIKACJA SIGNIA

OSOBISTE WSPARCIE 
W ZASIĘGU RĘKI
Styletto X oferuje pełne wsparcie zdalne dzięki aplikacji 
Signia. Asystent Signia pozwala na natychmiastowe 
dostrojenie brzmienia aparatów oraz uzyskanie pomocy  
w kwestii obsługi.7 Signia TeleCare pozwala na otrzymanie 
zdalnej pomocy od Twojego protetyka słuchu.

7  Asystent Signia dostępny od 2021 r.



24/7 WSPARCIE

Signia TeleCare 
Zdalne wsparcie ze strony Twojego protetyka 
słuchu

Zdalna obsługa
Dyskretna zmiana poziomu głośności oraz 
innych ustawień

Asystent Signia
Natychmiastowe dostosowanie brzmienia i wspar-
cie w kwestii obsługi

Aplikacja Signia
Dostępna bezpłatnie na 
systemy Android oraz  iOS.

Asystent Signia to Twój własny pomocnik w kwestii słuchu, który pozwala  
w pełni cieszyć się życiem i słyszeć to, co ważne dla Ciebie.
Dzięki sztucznej inteligencji asystent Signia zapewnia natychmiastowe 
wsparcie gdziekolwiek i kiedykolwiek go potrzebujesz. Jest dostępny  
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pomoże Ci dostosować ustawienia 
dźwięku, odpowie na pytania odnośnie obsługi aparatów słuchowych  
i rozwiąże wszelkie problemy od ręki.

Signia TeleCare pozwala Ci utrzymać kontakt z Twoim protetykiem słuchu, 
dzięki czemu otrzymać wsparcie wtedy, kiedy jest potrzebne – nawet gdy 
nie możesz osobiście odwiedzić gabinetu. Możesz tez od razu przekazać 
swojemu protetykowi informację na temat zadowolenia z aparatów 
słuchowych. 


