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הצבעים מוצגים עבור מכשירי Moxi Move R. הצבעים זמינים 
.Stride P R-ו Moxi Jump R T, Moxi Fit גם עבור מכשירי

כיסוי בכל מקום
אנו סבורים שאחריות היא אחריות, בכל מקום אליו תלכו. 

תוכלו לנסוע עם מכשירי השמיעה שלכם ללא דאגות 
ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם.

צבעים מרהיבים
מגוון מרהיב

כל מכשירי השמיעה שלנו הם אופנתיים, נוחים 
וקלים לשימוש. יחד נבחר את מכשירי השמיעה 

הטובים ביותר עבורכם.

Moxi Move R

Moxi Jump R T

Stride™ P R

נטענים

תוכלו להטעין אותם בדיוק כמו 
שאתם טוענים את המוצרים 
החשמליים האהובים עליכם.

Moxi™ Fit

סוללה רגילה

המוצרים מוצגים בגודל אמיתי.

לחזור   
ליהנות מעולם   

של שיחות 
אנו מציעים משפחת מכשירי שמיעה שיאפשרו 

לכם לחזור ולהשתתף בשיחות, גם בסביבות 
השמיעה המאתגרות ביותר. 

בנוסף, מכשירי השמיעה יתאימו לעולם 
הדיגיטלי שלכם באופן מיטבי ויאפשרו לכם 

קישוריות קלה לטכנולוגיות ולמדיה האהובות 
עליכם. והפתרונות הנטענים שלנו יאפשרו 
לכם שימוש לאורך כל היום, מהזריחה ועד 

השקיעה, ללא דאגות.

נצעד יחד כדי להבטיח שמסע הרכישה 
והשימוש במכשירי שמיעה יהיה מעצים, 

קל וגמיש. 

תתכוננו לאהוב את החוויה.

הטענה  
 עוצמתית במיוחד

מכשירי השמיעה הנטענים שלנו ימשיכו לעבוד 
גם כאשר אתם מוכנים לישון. והם יהיו מוכנים 
כמו חדשים בבוקר לפני שאתם קמים, בזכות 

טכנולוגיית טעינה אמינה מסוג ליתיום יון.

*טלפונים חכמים וטלפונים ניידים רגילים אשר תומכים 
בפרוטוקול Bluetooth מתאים.

 Moxi Move R-המטען המשמש עבור ה
.Moxi Jump R T-מתאים גם ל

 Moxi Move R מטען עבור

 Stride P R מטען עבור

התחברו לטכנולוגיה 
האהובה עליכם

תוכלו ליהנות בקלות מיצירת קשר ישיר 
עם האנשים האהובים עליכם, על ידי ביצוע 
שיחות טלפון באמצעות דיבורית, שיחות 

וידיאו, שיחות סקייפ ו-FaceTime® – בכל סוגי 
הטלפונים ועם שמיעה בשתי האוזניים.*  זה 
פשוט. כשמתקבלת שיחה, הצלצול יישמע 

במכשירי השמיעה שלכם. בעזרת לחיצה על 
הלחצן באחד ממכשירי השמיעה תתחברו 

לשיחה. אין כלל צורך לגעת בטלפון. 

בנוסף, באמצעות הזרמת מדיה באיכות 
סטריאו תוכלו להתחבר למדיה האהובה 
עליכם כגון פודקאסטים, מוזיקה ושידורי 

טלוויזיה.




