
effect

Ligue-se ao 
seu mundo

Viver a vida
Na Coselgi, acreditamos que é fundamental que todas as 
pessoas vivam a vida ao máximo.

É, por isso, que estamos comprometidos em melhorar as 
vidas dos utilizadores de aparelhos auditivos ao oferecer-lhes 
soluções ideais a preços competitivos. 

www.coselgi.com

SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE 
DEX E CONTROLOS REMOTOS  

TV PLAY

COM-DEX

COM-DEX Remote Mic

CALL-DEX

RC-DEX

TV-DEX

Desfrute da TV graças a um som estéreo 
de alta qualidade sem fios

Transmissão sonora de alta qualidade 
da maioria dos telemóveis para os seus 
aparelhos auditivos (também se podem 
combinar com a aplicação COM-DEX 
para maior comodidade)

Oiça detalhadamente conversas graças 
às soluções de comunicação direta

Uma forma simples e discreta de 
transferir conversas a partir do seu 
telemóvel

Controle os seus aparelhos auditivos com 
este controlo remoto compacto e estiloso

FM+DEX

Transmita sinais cristalinos a partir da 
telebobina ou entrada.

Configuração fácil e fornece um 
excelente som direto da TV através 
dos seus aparelhos auditivos. Basta 
configurar e manter-se ligado.
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CONECTIVIDADE 
CONTÍNUA

Mantenha-se ligado
Os sons de smartphones, altifalantes  
inteligentes, TVs e tablets são uma parte  
normal da vida atual. Com a Coselgi Effect, 
não perderá nada. A Coselgi Effect está  
continuamente ligada aos dispositivos iOS para 
que possa transmitir áudio de alta qualidade di-
retamente nos seus aparelhos auditivos (apenas 
selecione modelos Coselgi Effect).

Se utilizar dispositivos Android, um acessório 
DEX pode ajudá-lo a transmitir o áudio  
diretamente nos seus aparelhos auditivos. 

Quer ficar sintonizado com as pessoas,  
lugares e programas com que se preocupa, 
sem ter de perder tempo com os seus  
aparelhos auditivos?

Deixe-nos sugerir-lhe a família de aparelhos 
auditivos Coselgi Effect™.

Um som superior em todas as situações
A Coselgi Effect ajuda-o a ficar continuamente 
ligado ao seu mundo, fazendo com que ouvir 
seja mais fácil do que nunca, independente-
mente de onde se encontrar ou do que estiver 
a fazer. 

Agora é possível ouvir detalhes sonoros como 
uma chuva suave, um gato a ronronar ou um  
sussurro de uma criança de forma fácil e 
confortável. Mesmo em ambientes difíceis, os 
aparelhos auditivos farão ajustes para melhorar 
o som. Graças à automatização inteligente, 
pode descontrair e ligar-se.

MODELOS  
E CORES

A família de aparelhos auditivos Coselgi Effect 
está disponível em sete modelos atrás da  
orelha e três modelos intra-auriculares. O seu  
profissional de saúde auditiva irá recomendar  
o modelo que melhor satisfaz as suas  
necessidades. No entanto, quando se trata da 
cor, a decisão é sua!

Modelos atrás da orelha

069 081 118 119 121 123

Dourado  
claro

Rosa 
pálido

Preto  
tec.

Cinzento  
prateado

Cinzento  
de titânio

Bege  
outono

 
Modelos intra-auriculares

025 028

Bege 
claro

Castanho  
claro

Automatização inteligente
A Coselgi Effect utiliza a automatização inteligente 
para o ajudar a ouvir o melhor possível, sem que 
tenha de fazer algo. Por exemplo, analisa  
constantemente os sons à sua volta e ajusta mais 
definições do que nunca para garantir que ouve 
som de alta qualidade de forma confortável e  
obtém uma melhor compreensão da fala, mesmo 
com vento e ruído.

Muitas opções de controlo fácil
Mesmo com a melhor automatização, por vezes 
pode querer fazer pequenos ajustes nos seus  
aparelhos auditivos. Estão disponíveis duas  
aplicações diferentes para smartphone para  
controlar a sua Coselgi Effect. Também pode 
utilizar um botão no próprio aparelho auditivo, ou 
um acessório DEX prático, tal como um controlo 
remoto. 

Menu
Estado da bateria 
Função de ajuda

Programa utilizado

Selecionar 
programa

Controlos do volume 
e desativar som 

 

Menu de som

Menu

Volume de meio 

Mudar ou selecionar 
programa  

Desativar som e  
controlos do volume


