
Hør 
lydens farver.
Nye Cellion høreapparater. 
Nemme at bruge i en travl hverdag. 
Med nyt induktivt, kontaktfrit ladesystem.
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Hørsystemer

Cellion primax



Den nye 
Cellion.
Få mest ud af dagen. 

Velkommen til den næste generation af moderne 
høreapparater, som ikke bruger de sædvanlige 
zink-luft batterier. Den pålidelige lithium-ion 
ladecelle giver op til 2 dages normal brug på en 
enkelt opladning, så du ikke risikerer løbe tør for 
strøm. Og så er høreapparatet meget nemmere 
at håndtere.

touchControl App OpladerCellion



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. 

Cellion kan klare disse udfordringer. Den 
automatiske SpeechMaster funktion analyserer 
hele tiden de lyde, du møder i din hverdag. 
Uønsket baggrundsstøj bliver dæmpet, samtidig 
med at Cellion sætter fokus på den tydligste 
taler og dæmper andre personers tale.  
 
Det betyder, at din lytteindsats bliver nemmere. 
Din hørelse bliver mere ubesværet. 
 
Hver dag. I enhver situation. 



Endnu et fremragende 
høreapparat fra Signia –  
med et flot, enkelt 
design og avancerede, 
automatiske funktioner.

Nem at bruge i en aktiv hverdag.

Høreapparater skal være nemme at bruge og 
nemme at håndtere. Cellion har et unikt hus, 
hvor vi præsenterer endnu en verdensnyhed: et 
høreapparat med en genopladelig lithium-ion 
ladecelle med induktiv, kontaktfri opladning. 
 
Den genopladelige lithium-ion ladecelle bruger 
et praktisk induktivt ladesystem, så du slet ikke 
skal håndtere små batterier. Anbring blot dine 
Cellion høreapparater i opladeren, og vores 
smarte Signia teknologi klarer resten for dig. 
 
Når du anbringer høreapparaterne i opladeren, 
slukkes høreapparaterne automatisk, ligesom 
de automatisk bliver tændt, når du fjerner 
høreapparaterne fra opladeren. 
 
Cellion er de eneste høreapparater, der giver dig 
fuld streaming af alle funktioner i op til 2 dage 
uden genopladning. Og hvis du har brug for en 
hurtig, kort opladning, kan du på 30 minutter få 
en opladning, der giver strøm til syv timer! 

Oplader
Cellion er verdens første 
høreapparat, der kombinerer 
lithium-ion teknologi med 
induktiv, kontraktfri opladning.

Intet batterikammer
Den nye ladecelle betyder, at der ikke 
er et traditionelt batterikammer på 
høreapparatet. Det skal blot placeres 
i opladeren om natten, så er du klar 
til en aktiv hverdag. Og du skal ikke 
længere håndtere små batterier.

Ladecelle med høj kapacitet
Holder op til 2 hele dage med 
ubegrænset brug af streaming 
med alle funktioner.

Cellion
Aktuel størrelse i cm

Beige Black Brown Dark 
Champagne

Dark graniteGolden  
Blonde

Granite Grey Pearl  
White

Sandy 
Brown

Silver Deep  
Red

Cellion høreapparater:

Sætter fuld fart på dit liv.

 
Cellion fås i en række spændende farvekombinationer.

Cellion



Trådløse funktioner 
til dig der vil være forbundet med 
venner og familie hele tiden.

Den mest diskrete betjening af dine 
høreapparater får du med din smartphone og 
vores touchControl App™*.

Hvis du vil have en lidt mindre fjernbetjening, kan 
du bruge miniPocket™, som kan hænge sammen 
med dine nøgler i en nøglering.

miniPocket

Tilbehør til Cellion høreapparater:

Bevar kontrollen.

touchControl App

Hvis du vil have fuld kontrol over alle muligheder 
i dine Cellion høreapparater, kan du bruge 
easyTek™* og easyTek App™*, som gør at du 
kan streame lyd fra f.eks. mobiltelefonen, TV og 
musikanlæg direkte til dine høreapparater.

Din høreapparat specialist kan rådgive dig om 
det tilbehør, der passer 
bedst til dig.

* Kompatibel med Android og iOS. App er gratis.

easyTek  
App

easyTek



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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