Naturen har
givet os
to ører
designet til at
arbejde
sammen

en verden af
NATURlig lyd
De nye CLEAR™220 høreapparater fra Widex er
fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med
hinanden konstant, ligesom vores to ører.
Med et par CLEAR220 høreapparater kan du høre
livets lyde naturligt og øjeblikkeligt.
En række velafprøvede egenskaber og den nyeste
Widex teknologi gør CLEAR220 til det perfekte valg,
når man vil have den bedste naturlige lyd - til en overkommelig pris.
CLEAR220 - bringer en verden af naturlige lyde nærmere.

MODELler og farver
WIDEX CLEAR™220 serien findes i flere modeller – fire
bag-øret-modeller og to i-øret-modeller.
Tilpasseren kan hjælpe dig med at vælge den høreapparatmodel, der passer til netop dit høretab.

Standardfarver

Alle bag-øret-modeller findes i vores seks standardfarver.

Varm beige

Midnatssort

Gyldenbrun
teint

Titangrå

Cappuccinobrun

Vintersølv

Andre farver

Og to af vores bag-øret-modeller findes i yderligere
otte fantastiske farver!

Sommerguld

Shocking pink

Kobberbrun

Limegrøn

PerleHvid

Sportsrød

Metalblå

Middelhavsturkis

“Jeg kan høre tale
tydeligt.”
(CLEAR220 bruger)

NATURlig lyd,
enestående Funktioner
Med sine unikke funktioner gør CLEAR220 det nemmere at opleve en verden af naturlig lyd, uanset
situation.
• At høre højfrekvente lyde som fuglesang eller musik
kan nogle gange være en udfordring, hvis man har
et høretab. CLEAR220 gør højfrekvente lyde hørbare igen.
• Tale kan blive nemmere at forstå, da CLEAR220
flytter ellers ikke hørbare lyde til lavere frekvenser,
hvor du bedre kan høre dem.
• Ikke alene er tale mere forståelig, men du kan også
høre en lang række andre lyde.
• Generende hyl eller feedback håndteres nemt og
elimineres i begge høreapparater.
• Et dedikeret afslapnings- og toneprogram afspiller en række vilkårlige, harmoniske toner, som kan
hjælpe dig med at slappe af. Programmet kan også
være en hjælp til at håndtere virkningerne af tinnitus.

Frihed til at vælge
At nyde naturlig lyd er blevet meget nemmere med
CLEAR220 høreapparatets avancerede funktioner.
• Du kan kontrollere høreapparatmikrofonernes retning, så du uden problemer kan høre lyde bag dig.
• CLEAR220 anvender optaget tale eller toner til at
fortælle dig præcist, hvilket program, der er aktivt,
eller om batteriet er ved at løbe tør for strøm.
• Trinvis ændring af lydstyrke i små eller store trin
er ikke noget problem i CLEAR220. En fleksibel
lydstyrkeregulering kan justeres, så du altid har en
behagelig lyd.

“Bagudrettet fokus
fungerer virkelig
godt. Jeg bruger
denne funktion, når
jeg kører bil.”
(CLEAR220 bruger)

den kOMPLETtE Løsning på
høreproblemer
Når du kombinerer CLEAR220 med Widex audioudstyr kan du se fjernsyn, lytte til musik eller tale i mobiltelefon – alt sammen fuldstændig trådløst.
M-DEX kan sluttes trådløst til enhver mobiltelefon,
så du kan høre telefonsamtalen direkte i CLEAR220
høreapparatet.
Måske er det bedste ved M-DEX en unik funktion, som
giver dig mulighed for at slå høreapparaternes mikrofoner midlertidigt fra - så du kan koncentrere dig om
telefonsamtalen uden at blive forstyrret af omgivende
lyde.

TV-DEX
RC-DEX
M-DEX

Med TV-DEX sendes kvalitetsstereolyd fra dit fjernsyn
(eller musikafspiller) direkte til dit høreapparat. Der er
ingen forsinkelse eller ekko, og du kan nyde uafbrudt
lyd i op til ti timer, før batteriet skal genoplades.
Og hvis du vil se dit favorit-tv-program uden unødvendig baggrundsstøj, kan du nemt slå høreapparatmikrofonerne midlertidigt fra og kun høre tv-lyden.
RC-DEX er en brugervenlig fjernbetjening til nem
kontrol af høreapparatfunktioner som lydstyrkeregulering og programvalg.
RC-DEX er så lille, at den kan sidde i en nøglering.

“Jeg behøver ikke
at tage mine CLEAR
høreapparater ud, når
jeg taler i telefon.”
(CLEAR220 bruger)

Hos Widex ved vi, hvor komplekse
høretab kan være. Hvert enkelt
tilfælde er forskelligt, hver enkelt
løsning er unik.
Vi tilstræber at finde en løsning til
høreapparatbrugere, der ikke alene
er den rigtige, men også den mest
naturlige løsning.

Widex, WIDEX clear220 og DEX
er varemærker registreret af Widex A/S
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