
Life sounds brilliant.

Hør lydens  
farver.
Insio primax høreapparater.  
For ubesværet hørelse.
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Insio primax



Insio primax 
høreapparater.
Individuelt fremstillet, yderst 
diskret, ubesværet.

De nye Insio™ høreapparater er produceret 
efter et aftryk af dine ører og indstillet efter dit 
høretab. Du kan betjene dem diskret og nemt 
med vores touchControl App™ på  
din mobiltelefon. 
Insio reducerer din lytteindsats og hjælper dig 
med at fokusere på præcis det, du finder vigtigt. 
Det betyder, at du ikke så hurtigt bliver træt i 
støjende omgivelser, eller når mange mennesker 
taler samtidig. Med Insio kan du slappe af og få 
en helt ubesværet hørelse. ITECICtouchControl  
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Insio i korte træk:
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ITC

Retningsbestemte 
mikrofoner

Forbedrer taleforståelsen i 
støjende omgivelser ved at 

forstærke talen fra personen 
lige foran dig.

Udtrækssnor
Gør det nemmer at 
tage apparatet ud 

af øret. 

Insio primax høreapparater
sidder diskret i øret og er helt automatiske.  

Insio i-øret høreapparater er små, diskrete 
høreapparater, der passer præcist til dine ører. 
Du kan slappe helt af og nyde enhver detalje i 
lyden med Insio.

Insio
Aktuel størrelse i cm

Ventilering
Giver en 
behagelig 
placering i 
øret.

Lydstyrke- 
regulering

Batterikammer

Insio kan fås i en række forskellige 
farver. 
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Hør ubesværet, selv når du lytter til musik.

Er musik din store passion, kan du med fordel 
bruge de unikke musikprogrammer i Insio. 
Funktionen HD Music giver dig en fremragende 
lydkvalitet, når du lytter til musik i tre forskellige 
lyttesituationer: 
 
• når du lytter til indspillet musik 
• når du er til koncert 
• når du selv står på scenen  
 
HD music giver dig en unik lydoplevelse.

Prikken over i’et.

Telefonsamtalen bliver nemmere.

Dine Insio høreapparater kan forbindes med 
en smartphone via det ekstra tilbehør easyTek™,  
så du får håndfri betjening. Musik kan også 
streames til dine høreapparater. 
Med den gratis easyTek App™* bruges 
smartphonen til diskret justering af 
dine høreapparater.

Hør ubesværet, selv når mange 
personer taler samtidigt.

Den automatiske SpeechMaster-funktion 
fremhæver den samtale, du ønsker at deltage i. 
Andre personers stemmer dæmpes samtidig med, 
at generende baggrundsstøj dæmpes. Hvis der 
er genklang eller ekko i rummet, vil det effektive 
EchoShield-system reducere ekko-problemet. 
 
Så forbliver lydkvaliteten høj og lyden behagelig, 
selv når mange personer taler samtidigt.

Nyd samværet med familien.  
Ved hjælp af Insio. 

Hør ubesværet, selv i støjende omgivelser.

Den automatiske SpeechMaster-funktion 
fremhæver den ønskede tale frem for anden tale. 
Den præcise fokusering af retningsmikrofonerne 
med Narrow Directionality og den effektive 
 støjdæmpning reducerer baggrundsstøjen, 
sætter fokus på din ønskede samtalepartner og 
dæmper andre personers generende stemmer. 
 
Så kan du lettere forstå det, der er vigtigt for dig.

Hør ubesværet, selv når du er udendørs

SpeechMaster-funktionen starter automatisk 
vindstøj-beskyttelsen med funktionen 
eWindScreen™ binaural og dæmper den 
generende vindstøj. 
 
Retningsfunktionen vil sætte fokus på den 
kraftigste tale, selvom taleren går ved siden af dig 
eller bag dig. 
 
Så kan du fokusere på den gode samtale.

Diskret betjening lige ved hånden.

Den gratis touchControl App™* giver dig nem 
og diskret betjening af dine høreapparater. 
 
Du bruger din smartphone til at ændre 
lydstyrken, skifte lytteprogram eller ændre  
bas-og diskantforstærkning.

Andet tilbehør.

Du kan bruge ekstra tilbehør som f.eks. 
fjernbetjeningen easyPocket™ og VoiceLink™. 
Dette udstyr følger ikke med dine Insio 
høreapparater. 
 
Kontakt din høreklinik for yderligere 
oplysninger. 

Tinnitus? Her kan vi også hjælpe.
Insio har forskellige tinnitus terapisignaler, så du 
kan finde præcis den lindring, der hjælper på din 
tinnitus. Sammen med din høreapparatspecialist 
kan du finde den løsning, der passer bedst til dig.

Nyd alle livets lyde.

Der er normalt meget støj på en restaurant, i 
en travl butik, til en familiefest eller i et åbent 
kontorlandskab. Det betyder, at man må 
anstrenge sig for at følge med i en samtale. Det 
kan hurtigt blive trættende – selv for personer 
med normal hørelse.

De nye Insio høreapparater reducerer 
lytteindsatsen, så de mange, forskellige 
lydindtryk ikke virker så trættende mere. 
 
Den helt nye  SpeechMaster-funktion analyserer 
hele tiden de lyde, du møder i din hverdag og 
dæmper baggrundsstøjen, så du ikke hører 
uønsket støj og uønsket tale. Insio sætter 
fokus på den tydeligste taler og dæmper andre 
personers tale. Du hører den tale, du fokuserer 
på, og resten dæmpes. 
 
Det betyder, at din lytteindsats bliver lettere. 
Din hørelse bliver mere ubesværet.

* Komptibel med Android og iOS. 
Appen er gratis.
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Oplysningerne i dette dokument indeholder generelle 
beskrivelser af eksisterende tekniske muligheder, der ikke 
nødvendigvis altid er til stede i hvert enkelt tilfælde, og som 
kan ændres uden forudgående varsel. 

Bluetooth-navn og -logo tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver 
brug af disse mærker af Signia GmbH sker under licens. Andre 
varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Android og Google Play er varemærker ejet af Google Inc. 
 
Apple App Store er et varemærke ejet af Apple Inc.
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