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Natuurlijk horen 
op z’n best.

Vrijwel onzichtbaar 
en onopvallend.

Volledige controle  
binnen handbereik.

signia-hoortoestellen.nl

REPLICATING 
NATURE.
De nieuwe Silk hoortoestellen van Signia. 
De kleinste en meest natuurlijk ready-to-wear 
hoortoestellen.

Afstandsbediening
Met de touchControl App™* wijzigt u de instellingen 
van Silk op afstand en stemt u de hoortoestellen 
perfect af op uw persoonlijke voorkeuren

Ook als u geen smartphone heeft, beschikt u 
met de miniPocket™ over een bijzonder handige 
afstandsbediening.

Ultieme discretie
De nieuwe Signia Silk is 20% kleiner dan zijn 
voorganger, wat ervoor zorgt dat hij vrijwel 
onzichtbaar in het oor past.

Click, fit and go
Siliconen Sleeves in verschillende afmetingen zijn heel 
simpel vast te klikken op de Silk-hoortoestellen. Deze 
zitten comfortabel in het oor en leveren direct een 
natuurlijke pasvorm zonder dat u hoeft te wachten op 
een maatwerk behuizing zoals bij andere In-Het-Oor-
hoortoestellen.

Heldere kleurcodering
De kleurcodering met rood voor rechts en blauw voor 
links helpt u om de hoortoestellen in het juiste oor te 
plaatsen.

Kristalhelder geluid
Sound Clarity van Silk biedt het meest natuurlijke, 
levensechte geluid in alle omgevingen. Hiermee 
geniet u ook in de meest lawaaiige omgevingen van 
kristalhelder geluid.

Spraak in rumoer
Dankzij Speech Quality met geavanceerde 
ruisonderdrukking en hoogwaardige microfoons kunt 
u met de Insio onder alle omstandigheden spraak luid 
en duidelijk verstaan. Dat maakt het voor u makkelijker 
om uw gesprekspartner te begrijpen, zelfs in zeer 
rumoerige omgevingen als een restaurant of een 
conferentiezaal.

Telefoongesprekken
Geactiveerd door de miniPocket of de touchControl 
App, geeft de functie TwinPhone van de Silk het 
telefoongesprek in beide oren weer, zodat u elk woord 
beter verstaat.

Silk

touchControl App miniPocket



Perfect in positie voor de geluiden 
van telefoongesprekken en muziek.

Anders dan hoortoestellen achter het oor, 
pikken de microfoons van de Silk het geluid op in 
de gehoorgang.

Zo kunt u bellen en muziek luisteren op dezelfde 
manier zoals u gewend bent. U kunt zelfs kop-
telefoons gebruiken. Het dragen van Silk voelt 
zo natuurlijk dat u vergeet dat u hoortoestellen 
draagt.

Kristalhelder natuurlijk geluid.

Een gesprek voeren kost veel concentratie en 
inspanning als er veel omgevingsgeluiden zijn, of 
het nu in een drukke straat is, in een kantoortuin 
of in een druk restaurant. 

Silk pakt deze uitdagingen slim aan en lokaliseert 
geluiden op natuurlijke wijze. Het toestel focust 
zich op wat belangrijk is, zoals uw gesprekspartner, 
en filtert ongewenst achtergrondgeluid weg. 
Op die manier hoort u duidelijk wat u wilt horen. 
De hele dag door. In elke situatie.

Let op:
Functies zijn afhankelijk van de configuratie van het hoortoestel. 
Uw audicien adviseert u graag!

De nieuwe Silk
Of u nu tijd wilt doorbrengen met uw familie of 
vrienden gaat ontmoeten, de nieuwe Signia Silk™ 
hoortoestellen geven u zelfvertrouwen. Niemand 
zal merken dat u ze draagt. Als één van de kleinste 
hoortoestellen ter wereld is Silk direct klaar voor 
gebruik. De superzachte siliconen Sleeves houden 
de toestellen discreet op hun plaats in uw oor. 
Er goed uitzien en goed horen ging nog nooit zo 
snel en makkelijk.

Meer feiten en cijfers.

Ware grootte in cm

Op een ontspannende manier weer moeiteloos 
kunnen horen wordt nog eenvoudiger met de 
myHearing App* voor uw smartphone. Met deze 
app bent u in een handomdraai bekend met alle 
functies van uw nieuwe hoortoestellen. U kunt 
deelnemen aan speciale luisteroefeningen, 
de gebruiksaanwijzing raadplegen en contact 
opnemen met uw audicien terwijl u onderweg 
bent.

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

myHearing App.

Persoonlijke zorg, overal.

*  Compatibel met Android en iOS. De apps zijn gratis.

Meer info over  
Silk. 

Signia tinnitustherapieën
De toestellen zijn voorzien van diverse tinnitus- 
therapiemogelijkheden van Signia en kunnen een 
oplossing bieden bij tinnitus. Vraag uw audicien naar 
de opties.

CROS Silk Nx
Silk is ook leverbaar als het kleinste hoortoestel ter 
wereld met het meest natuurlijke geluid, speciaal voor 
mensen met enkelzijdig gehoorverlies.

Beschikbare kleuren:

Zwart Mokka

Uw myHearing App Uw audicien


