
İşitmenin  
keyfine varın

Hayatı Güzellikleriyle Yaşayın
Coselgi olarak, hayatı dolu dolu yaşamanın 
herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle, işitme cihazı kullanıcılarına uygun 
fiyatlı ideal çözümler sunarak onların hayatlarını 
güzelleştirmek için gayret ediyoruz.

www.coselgi.com

DEX BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ VE 
UZAKTAN KUMANDALAR 

COM-DEX

COM-DEX Kablosuz Mikrofon

CALL-DEX

UNI-DEX

RC-DEX

TV-DEX

Televizyonun sesini yüksek kalitede ve 
stereo dinlemek için 

Karşınızdaki kişinin sesini COM-DEX 
aracılığı ile işitme cihazınıza kablosuz 
olarak aktarır.

Cep telefonunuzdaki konuşma seslerini 
aktarmak için kullanımı çok kolay ve ne-
redeyse görünmez bir aktarım aparatıdır.

Cep telefonunuzdan eller-serbest gö-
rüşme yapmak için. Ayrıca, ara bağlantı 
kablosu aracılığıyla, 3.5 mm ses çıkışı 
olan tüm cihazlara bağlanarak doğrudan 
ses aktarımı sağlar.

İşitme cihazınız için küçük ve şık uzaktan 
kumanda cihazı

FM+DEX

Telecoil’den veya ses kaynağından çok 
net sinyal aktarmak için

Çoğu model cep telefonundan işitme 
cihazınıza yüksek kalitede ses aktarımı 
sağlar. Ses ayarı, program değiştirme ve 
yönlü odak geçişi için COM-DEX App 
ile birlikte kullanılması önerilir.
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TÜM SES  
YELPAZESİNİ İŞİTMEK

sınıflandırır ve size uyarlar. Gürültülü bir ortama 
girdiyseniz veya toplantı yapıyorsanız, Unia™, en 
zorlu işitme ortamlarında bile konforlu, dengeli 
ve net bir ses deneyimi yaşatır.  

Anı işitmek
Unia™ gürültüyü yöneten ve önemli anları 
işitmenize yardımcı olan çoklu ses geliştirme 
teknolojileri içermektedir. O anda var olan sese 
tümüyle odaklanır, nerede konuşma baskınsa o 
noktaya yönelir ve nerede gürültü varsa Unia™ 
o gürültüyü baskılar. Böylece işitme konforunuz 
artar ve bu sayede duymak istediğiniz noktaya 
odaklanmak için çaba harcamanız gerekmez 
çünkü bu işi Unia™ yapar. 

İşitmek istediklerinizi dinleyin
Unia™, çaba sarfettirmeden ve kesintiye uğrat-
madan, yaptıklarınıza devam etmenize ve anı 
yaşamanıza yardımcı olur. Rüzgar Gürültüsü 
Kontrol Sistemi, en gelişmiş rüzgar gürültüsü 
azaltma sistemlerinden biridir ve bu sistem, 
konuşmaları ayırt etmenizde en az %40 iyileşme 
sağlar. Bu sayede, rüzgar 

Hayat harikulade sesler sunar. Peki, bunları 
kolayca duyabilirseniz harika olmaz mı?  

Artık duyabilirsiniz. 

Benzersiz bir ses deneyimi sunan ileri düzey 
işitme cihazı Coselgi Unia™ huzurlarınızda. Ve 
Unia™, yaşamın tüm ses yalpezesini işitmenize 
yardımcı olan yeni ek özellikler içeriyor.

Tüm sesleri işitin
Unia™ kullanıyorsanız yumuşak ve hafif ses-
lerden gürültülü ve yüksek seslere kadar tüm 
sesleri işitirsiniz. Bunun nedeni, Unia™’nın bu 
sektördeki en geniş giriş aralıklarından birini 
içeren Gerçek Giriş Teknolojisi’ni barındırma-
sıdır. Bu da, gürültülü ortamlarda daha az ses 
bozulması (distorsiyon) anlamına gelir.

Eşsiz bir deneyim
Çevreniz sürekli değişir ve işitme cihazınızın din-
leme şekli de buna ayak uydurmalıdır. Unia™, 
9 ayrı ses sınıfı içeren, Akustik Durumlar Tekno-
lojisi adlı otomatik bir programla birlikte sunu-
lur. Bu program ses ortamlarını saptar, doğru 

MODELLER VE RENKLER

Unia™ 5 kulak arkası (BTE), 1 kulak içi (ITE) 
ve 1 kanal içi (CIC) modelinde üretilmektedir. 
İşitme cihazı uzmanınız, sizin için uygun olan 
modeli seçmenize yardımcı olabilir.

Tüm Unia™ modellerinde geniş bir renk yel-
pazesi mevcuttur. BTE modelleri 5, ITE ve CIC 
modelleri ise 2 renk seçeneği sunmaktadır.

BTE modelleri

021 081 072 073 074

Ilık  
Bej

İpeksi  
Bronz

Kış  
Gümüşü

Titanium 
Gri

Gece  
Siyahı

 
ITE ve CIC modelleri

025 028

Açık  
Bej

Kil 
Kahverengi

esiyorken farklı sesleri net duyabilirsiniz. Sessiz bir 
ortamda iseniz, Ortam Gürültüsünü Azaltma Siste-
mi düşük şiddetli ve istenmeyen kararlı gürültülerin 
sizi rahatsız etmesini önler.

Bağlantıda kalın
Unia™ tüm DEX™ bağlantı çözümleriyle uyumlu 
olduğu için müzik dinlemenize, telefonla görüşmeni-
ze, TV seyretmenize veya işitme cihazlarınızı uzaktan 
kontrol etmenize yardımcı olur.

Ek bilgi
Unia™ hakkında ek bilgi isterseniz işitme cihazı 
uzmanına başvurun veya coselgi.com web sitemizi 
ziyaret edin.


