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Sobre a Signia

A Signia é uma das marcas líderes de aparelhos 
auditivos do mundo. Nosso objetivo é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas com perda auditiva 
através de inovações exclusivas que ditam tendências 
no segmento. Não acreditamos que a perda auditiva 
deva ser uma limitação. Pois não se trata de corrigir uma 
perda e, sim, de ganhar uma vantagem. Não apenas 
atuando, mas atuando de maneira brilhante. Não 
apenas ouvindo, mas escutando melhor do que nunca.
Escutando cada palavra, cada batida do coração, cada 
respiração. 

Com Signia, você pode Ser Brilhante!

As informações neste documento contêm descrições gerais 
das opções técnicas disponíveis, que nem sempre precisam 
estar presentes e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos 
proprietários.

A marca e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da 
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela WS 
Audiology é feito sob licença. Outras marcas comerciais e nomes 
comerciais são de seus respectivos proprietários.
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Potencialize a sua 
audição
Como as necessidades auditivas de cada pessoa são 
diferentes, o Motion X vem em uma variedade de 
modelos para atender os diferentes graus de perda 
auditiva, desde leve até um modelo Super Power para 
atender as perdas profundas.

Esta variedade de dispositivos elegantes, modernos e 
recarregáveis   enfrenta qualquer desafio para permitir 
que você Seja Brilhante - o dia todo, todos os dias.

Encontre-nos em:

signia.net/br

facebook.com/signiahearing (BR)

youtube.com/signiahearing

instagram.com/signiabrasil

Seja Brilhante com o 
Motion X
O que é preciso para Ser Brilhante? Você precisa 
de muito foco e dedicação e, claro, dos melhores 
recursos. Porque escutar o que é importante nunca 
foi tão significativo como no mundo agitado de hoje, 
onde uma palavra perdida pode também significar uma 
oportunidade perdida.

O Signia Motion X é potente, funcional, moderno 
e oferece o suporte  que você precisa para Brilhar 
verdadeiramente.

Be  
BrilliantTM
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Faça um Upgrade para 
o Signia Motion X
Com  Motion X você não precisa mais se contentar com 
pouco. Cada modelo foi projetado com as mais recentes 
inovações tecnológicas para que você possa ter a 
melhor qualidade sonora, em todas as situações. Desde 
um passeio tranquilo no parque, ouvindo o canto dos 
pássaros, até jantar em um restaurante ruidoso e ficar 
totalmente envolvido na conversa.  Com os aparelhos 
auditivos Signia Motion X você eleva a sua performance 
auditiva para o próximo nível. Consulte disponibilidade 
de cores com o seu fonoaudiólogo.

Som de alta 
definição

Escute o que é realmente 
importante para você
Nossa revolucionária tecnologia com sensor de movimento 
integrado consegue reconhecer se você está em movimento 
para garantir que você escute tudo o que acontece ao seu 
redor.

O Motion C&G X é o menor aparelho auditivo da linha e  
se encaixa discretamente atrás da orelha. O Motion C&G 
P X é um pouco maior para oferecer potência extra em 
qualquer situação de audição difícil. E o Motion C&G SP X 
é o primeiro aparelho auditivo do mundo a combinar Super 
Potência com carregamento portátil.

Suporte na palma 
das suas mãos
Toda a linha Motion X se conecta ao Signia app, que 
contém o Assistente Signia e o suporte TeleCare. 
Usando inteligência artificial, o Assistente Signia oferece 
suporte imediato sempre que você precisar ajustar as 
configurações dos seus aparelhos. 

Já a Signia TeleCare permite que você mantenha contato  
com seu fonoaudiólogo, sempre que precisar. 

O Signia app atua como um fonoaudiólogo de bolso, 
para que você possa Ser Brilhante em qualquer situação.

Opções para Tratamento de Zumbido
Se você tem zumbido, o Motion X apresenta 
uma variedade de opções de terapia para tornar 
sua vida mais confortável. 

Modelos disponíveis
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Assistente Virtual com 
Inteligência Artificial

Melhor compreensão 
da fala em ambiente 

ruidoso

Detecção 
automática de 

situação

RecarregávelSom BrilhanteConectividade 
Bluetooth

Design 
pequeno

Compatível com iOs e Android. Baixe o aplicativo gratuitamente.

Descubra mais no nosso site signia.net
Ou peça mais ao seu fonoaudiólogo mais informações sobre os 
aparelhos auditivos da linha Motion X,acessórios e o Signia app.Padrão 

Motion C&G X
Super Power 

Motion C&G SP X
Power 

Motion C&G P X

Ser Brilhante significa ser totalmente independente para 
alcançar os seus objetivos. É por isso que o Motion X vem 
repleto de recursos de alta tecnologia, como transmissão 
Bluetooth de chamadas telefônicas e música diretamente 
para seus ouvidos, com alta definição de som.

Esses modernos e elegantes aparelhos 
auditivos são recarregáveis, entregando 
até 27 horas de uso com uma única carga.

Consulte o seu fonoau-
diólogo para conhecer 
as opções de carregador 
disponíveis para cada 
modelo.
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