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Heyecanlanın !
HANSATON’un yeni ve parlak bir platform yaratan çip

seti sayesinde EXCITE’in bir numaralı hedefi :Saf
dinleme keyfi. Zarif Tasarımı, etkileyici ses kalitesi ve

akıllı işlevleri ile Sound XC'yi keşfedin.

Hazırlanın! Heyecanlanın !



HANSATON HearIntelligence ™ işitme sürecinin karmaşıklığını tam 
olarak karşılayabilmek için yenilikçi fonksiyonlara sahiptir.İşitme kaybı 
olan kişiler için yeniden işitmek, sadece daha fazla işitmek değil, aynı 
zamanda en doğal işitme deneyimi anlamına da gelir.

HearIntelligence™ özellikli XC işitme sistemleri, doğal işitme 
zekasını destekler..

HearIntelligence™  
Nedir?



Optimizasyon

Odaklanma

Lokalizasyon

Ayırt Etme

Tespit

Modern bir yaşam tarzı için Akıllı Özellikler:

TV ve işitme sistemleri arasındaki bağlantı, tıpkı akıllı telefonlara bağlantı gibi birçok kişi için 
önemli bir rol oynamaktadır. Film seyrederken müzikleri ve konuşma dilini tam olarak duymak 
karşılaşılan en büyük zorluktur. HANSATON'un HearIntelligence™ Özellikleri, multimedya 
çözümleri ve akıllı telefonlar tarafından sunulan yeni seçenekler için optimize edilmiştir.



Akıllı Otomatik Adaptasyon

Akıllı Otomatik Adaptasyon özelliği sayesinde 
BalanceFit ile ilk andan itibaren mükemmel bir 
Fitting süreci sağlar. Akıllı Otomatik Adaptasyon 
kişinin işitme cihazlarıyla deneyim düzeyini 
hesaba katar. Bu düzeye bağlı olarak kişi 
için başlangıç değerlerini belirler ve ihtiyacını 
karşılayabilecek bir frekans yanıtını ayarlamayı 
mümkün kılar. Başlangıçta Dip frekansları 
yükselterek, kullanıcıların daha hoş ve daha az 
tiz bulduğu bir işitme deneyimi yaratır. Böylece 
yeni kullanıcıların ilk Fitting sırasında hızlı uyumu 
sağlanmış olur.

SpeechBeam XC

HearIntelligenceTM teknolojisine sahip 
işitme cihazları, kalabalık aile ortamları ya 
da restoran gibi işitme açısından zorluk 
yaratabilen durumlarda, birebir konuşulan 
kişiye odaklanmayı mümkün kılar. Konuşma 
hangi yönden gelirse gelsin SpeechBeam XC 
o konuşmacıya odaklanır. Yenilikçi lokalizasyon 
algoritmalarıyla birlikte elde edilen sonuç, 
berrak bir konuşma algısı ve çok daha kolay 
işitmedir.

SphereSound XC

SphereSound XC konuşma ve gürültü  
gibi akustik sinyallerin yönünü tespit 
ederek kullanıcının ses kaynağının yerini 
de algılamasını sağlar. Aynı zamanda 
konuşmacıya da daha fazla odaklanır. EXCITE 
işitme cihazı, kulağın doğal ses işlemlemesini 
taklit eden üç aşamalı bir süreç ile, gelen 
sinyalin yerini saptar, toplar ve yükseltir.

•	 SphereSound XC 
•	 SphereSound XC personal 
•	 SphereSound XC natural

AutoSurround XC

SurroundSupervisor XC yardımıyla ses ortamları kulağa daha da gerçek gelir. Bu 
özellik bulunulan ortamı yedi farklı sınıftan birine sokar, SurroundOptimizer XC 
ise bu sesi optimize eder. EXCITE işitme cihazları sabit programlara dayalı 
çalışmaz; çok geniş yelpazedeki akustik özellikleri saptayıp bunları otomatik 
olarak bir araya getirebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Bunu da akustik 
ortamı mükemmel yansıtan gayet doğal ve kesintisiz biçimde gerçekleştirir.
 



AutoStream XC

Yeni EXCITE çip platformu her türden sesleri 
otomatik olarak algılar ve bunları Binaural 
olarak işler. AutoStream XC programı, 
Konuşma sinyallerini (SpeechStream) ve 
müzik sinyallerini (Music Stream) ayırt eder. 
EXCITE işitme sistemleri Bluetooth® kullanan 
herhangi bir cihaz vasıtasıyla müzik, film veya 
sesli sohbet aktarımı sağlayarak kullanıcılarına 
özgürlük sunar.

SurroundSuper visor XC

SurroundSupervisor XC çevredeki sesleri 
neredeyse gerçek zamanlı olarak tespit eder. 
30’dan fazla yüksek çözünürlüklü sensör 
kullanarak çevreden gelen akustik bilgileri 
yaklaşık saniyede 700 kere analiz eder. EXCITE 
çip platformu, SurroundSupervisor özelliğini 
genişleterek akan sinyalleri saptamasını ve 
işlemlenmesini de sağlar.

SoundRestore XC

SoundRestore XC yeni adaptif frekans 
sıkıştırma özelliğini ve daha alçak eşik 
frekansları kullanarak, daha küçük 
kompresyon oranlarına imkan tanır. Bu sayede 
yüksek frekansları, ünlü ses kalitesinden ödün 
vermeden yeniden duyulabilir hale getirir. 
Sonuç daha iyi bir konuşma netliği !

AutoSurround XC

SurroundSupervisor XC yardımıyla ses ortamları kulağa daha da gerçek gelir. Bu 
özellik bulunulan ortamı yedi farklı sınıftan birine sokar, SurroundOptimizer XC 
ise bu sesi optimize eder. EXCITE işitme cihazları sabit programlara dayalı 
çalışmaz; çok geniş yelpazedeki akustik özellikleri saptayıp bunları otomatik 
olarak bir araya getirebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Bunu da akustik 
ortamı mükemmel yansıtan gayet doğal ve kesintisiz biçimde gerçekleştirir.
 



9 – First

 
En üst düzey Mekansal

Akustik ve Konuşma Anlama: 

SphereSound XC natural ve 

SpeechBeam XC natural ile 

kullanıcı son derece zorlu 

akustik durumlarda bile sesleri 

lokalize etmenin yanısıra 

konuşmalara

odaklanabilir ve ne yönden 

geldiklerini anlayabilir. Her 

zamankinden daha doğal! 

5 – Comfort

SphereSound XC özelliği 

doğal bir işitme deneyimini 

kullanıcının kafa ve kulak 

ses etkilerini dikkate alarak 

sağlar. SpeechBeam XC ilgili 

konuşmacılara odaklanmayı 

sağlar.

7 – Business

Kişiselleştirilmiş işitme deneyimi: 

SphereSound XC personal ve 

SpeechBeam XC ile kullanıcı 

sesleri algılar ve konuşma 

üzerine tam olarak odaklanır. 

Çeşitli durumlardaki doğal 

işitme deneyimi için kullanıcının 

kulak kanalının kişisel   

boyutları hesaba katılır.

3 – Economy

Yenilikçi teknoloji sayesinde 

önemli akustik durumlarda 

dinleme rahatlığı ve konuşmayı 

anlamayı sağlar.

Tespit 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort) 3 (Economy)

SurroundSupervisor XC • • • •

Lokalizasyon ve Odaklanma 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort) 3 (Economy)

SphereSound XC natural •

SpeechBeam XC natural •

SphereSound XC personal •

SpeechBeam XC •

SphereSound XC • • •

Ayırt etme 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort) 3 (Economy)

Müzik • •

Gürültü • • •

Küçük grupta konuşma • •

Kalabalıkta Konuşma •

Gürültüde Konuşma                                                                • • • •

Sessizlikte Konuşma • • • •

Sessizlik  • • •

AutoSurround XC 7 6 4 2
AutoStream XC (SpeechStream, 
MusicStream) • • • •



Optimizasyon ve konfor 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort) 3 (Economy)

FocussedFit
• • • •

Intelligent Acclimatization
• • • •

SurroundOptimizer XC
• • • •

SoundRestore XC
• • • •

ConversationLift
• • • •

NoiseReduction
• • • •

FeedbackManager
• • • •

Sound Impulse Manager
• • • •

Active Wind Block
• • • •

DataLogging
• • • •

Tinnitus Manager
• • • •

PhoneConnect
• • • •

BiLink
• • • •

BiPhone
• • •

Bluetooth®
• • • •

TV Connector
• • • •

Telephone (MFA)
• • • •

SDS 4.0 (RIC and BTE)
• • • •

stream remote App
• • • •

Kanal ve Program Sayıları 9 (First) 7 (Business) 5 (Comfort) 3 (Economy)

Kanal (G/AGC) 20 16 12 8

Program (AutoSurround XC/Manual/Wireless) 7/3/3 6/3/3 4/3/3 2/3/3

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ



Sound XC R312 

Binaural, hands-free, and MFA: EXCITE işitme 
cihazları dijital iletişim çağında ihtiyacınız olan 
her türlü mükemmel çözümü sizlere sunar.

XC R312 işitme cihazı, çok çeşitli işitme durumlarında müzik aktarımı 
dahil olmak üzere  mükemmel ses sunar. XC R312 çok şık tasarlanmış 
bir kabine  yerleştirilmiştir. Yeni Akıllı adaptasyon ile, kullanıcının işitme 
cihazlarıyla deneyim düzeyi de hesaba katılarak ilk ayarda hızlı uyum 
sağlanır. Böylece kullanıcılar, daha ilk kullanımdan doğal işitmenin  doğal 
işitme keyfini çıkarabilirler.

Akıllı telefon aracılığıyla Binaural telefon konuşması , Müzik dinlemek ve 
TV aktarımı : EXCITE işitme  cihazları Bluetooth® özelliklidir ve EXCITE 
işitme cihazlarını herhangi bir  cihazla hands-free kullanılabilecek kablosuz 
kulaklıklar haline getirmek mümkündür.

Etkileyici ses, etkileyici işlevsellik:

 İlk kullanımdan itibaren konforlu bir işitme deneyimi

   Herhangi bir Bluetooth® özellikli Telefon ile Binaural Hands-Free kullanım

   Film ve Müzik Ses aktarımı sırasında yüksek kalite Dolby stereo ses 

1 Bluetooth® 4.2 ya da daha eski kablosuz teknolojili telefonlar. Bluetooth® kelimesi ve 
logolar Bluetooth SIG, Inc.‘nin tescilli markalarıdır.

2 Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio, ve çift D sembolleri Dolby 
Laboratories tescilli markalarıdır.

3 TV Connector‘ün TV sete bağlanması  gereklidir.



Sound XC R312  Open Dome
 Closed Dome
 Power Dome or Slim tip

Sound XC R312 İşitme  cihazının  
Tasarım kabini plazma kaplamalı ve 
IP 68 sınıflandırmasına  göre yüksek 
standartlarda suya dayanıklıdır.

 

 

 
 

IP 6

N
EW

: water-resistant!

ce rtified

Receiver tipi S M P UP

Cap Dome • • •

Open Dome • • •

Vented Dome • • •

Power Dome • • •

Slim Tip (Acryl/Silicon) • • •

cShell • • • •

LAmax/Vmax 2cc 111 / 46 114 / 50 122 / 58 130 / 67

Sandy Beige Sterling Silver Cloudy Grey Carbon Black Sparkling 
Bronze 

Space Titan Exciting Blue Exciting Red



AQ Sound XC R
AQ sound XC R doğal akıllı işitme için HearIntelligence ile donatılmış
sound XC ailesinin şarj edilebilir üyesidir.

Kullanıcılarına gün boyu konfor ve güvenilirliği sağlayan işitme cihazı, 
3 saat şarj edildikten sonra 24 saat çalışma süresine sahip lityum iyon 
pillere sahiptir.Şarj ünitesi sadece 1.5 saatlik şarj ile lityum iyon pilleri-
nin %80’ini şarj eder.

Lityum iyon teknolojisinin kullanıcıya faydaları:

   Binaural telefon konuşmaları ,Akıllı telefonlarda görüntülü  görüşme,TV ve 

Müzik aktarımı*

   Sağlam, plazma kaplamalı ,IP68 sınıflamasına sahip Kabin tasarımı

 Lityum iyon pil için beş yıl garanti

*   Bluetooth® 4.2 ya da daha eski kablosuz teknolojili telefonlar. Bluetooth®

kelimesi ve logolar Bluetooth SIG, Inc.’nin tescilli markalarıdır.

Müzikten filime her şeyi aktar: Bluetooth® sayesinde 
şarj edilebilir AQ Sound XC R herhangi bir akıllı 
telefon ,tablet ,bilgisayar veya TV için kablosuz 
kulaklık gibi kullanılmasına olanak sağlar.

Pil Durumu  Göstergesi

Ses Aktarımı
Olmadan 
24 saat

AirStream Teknoloji
(TV Connector/
audiosignal): 
16 saat

Bluetooth™ 
telefon ve
Müzik aktarımı
11 saat



AQ Sound XC R
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IP 6

N
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: water-resistant!

ce rtified

Sandy Beige Sterling Silver Cloudy Grey Carbon Black Sparkling 
Bronze 

Space Titan Exciting Blue Exciting Red

24 saat işitme

Gelişmiş lityum iyon teknolojisi, şarj edilebilir AQ 
Sound XC R 24 saat çalışma süresi sağlar.
 

 Open Dome
 Vented Dome
 Power Dome or Slim Tip

      Slim Tube (power dome)

Receiver tipi S M P UP P  (AQ jam XC)

Cap Dome • • •

Open Dome • • •

Vented Dome • • •

Power Dome • • • •

Slim Tip (Acryl/Silicon) • • •

cShell • • • •

LAmax/Vmax 2cc (RIC) 111 / 46 114 / 50 122 / 58 130 / 67

LAmax/Vmax 2cc (Earhook) 130 / 66

LAmax/Vmax 2cc (Slim Tube) 127 / 60

AQ sound XC R AQ jam XC R



Üstün Bağlantı Gücü
Binaural sesli görüşme,  görüntülü  sohbet veya herhangi bir akıllı 
telefondan her iki işitme cihazına da müzik aktarımı - yeni Sound XC harici 
Receiver sistemleri, Dijital dünyanın sunduğu tüm olanaklardan tam olarak 
yararlanmak için ses ve konuşma sinyalleri arasında ayrım yaparak ideal ses 
kalitesi sunar. Modern iletişimin tanımı budur!

EXCITE işitme sistemlerinin via app üzerinden kontrolü kolaydır.

Akıllı telefonunuza HANSATON stream remote uygulamasını indirin.
Sadece verilen QR kodunu tarayın veya Apple App Store1’da veya 
Google Play2’de, “HANSATON stream remote“ arayın ve kurulumunu 
yapın.

1 Apple, iPhone, iOS ve App Store, Apple Inc.‘nin tescilli markalarıdır
2 Android™, Google Play, ve Google Play logosu, Google Inc. tescilli markalarıdır. 
3 Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio, ve çift D sembolleri Dolby Laboratories tescilli markalarıdır.



 

EXCITE işitme Cihazları için TV Connector

TV‘leri ve stereo sistemleri gibi diğer ses aygıtlarını işitme cihazlarına 
bağlamayı kolaylaştırır. Kullanıcılar TV Connector 15 metre uzaktayken  
filmler izleyebilir ve müzik dinleyebilirken olağanüstü  bir binaural işitme 
deneyiminin tadını çıkarır. TV Connector üzerinde bir açma / kapama 
düğmesi ve doğrudan üzerinde ses düzeyi kontrolü bulunur. Böylece 
kullanıcılar bulundukları yerlerden hızlı ve kolay bir şekilde ayarlama yapabilir.

TV Connector stereo 
seslerin yanında 
Dolby3 seslerin 
iletimini de sağlar



Hazırlanın! 
Heyecanlanın !

HANSATON EXCITE ile ilk andan itibaren harika bir işitme 
deneyimi oluşturun. Kullanıcılarınıza  Binaural olarak 

herhangi bir akıllı telefon üzerinden, telefon görüşmelerinden 
podcastlere kadar Müzik ve Ses aktarımı sağlayan akıllı 

özellikler sunun.


