Widex clear440-pa

Naturen
har givet os
to ører
designet
til at arbejde
sammen

en verden af
NATURLig lyd
Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde
sammen.
Og de nye WIDEX CLEAR™440-PA høreapparater
kommunikerer med hinanden som vores to ører
- øjeblikkeligt og konstant
CLEAR440-PA modellen gør dette fuldkommen trådløst. Alle funktioner i begge høreapparater kan justeres
perfekt, så du kan opleve lyd, der er klar og så tæt på
det naturlige som muligt.

FLEKSIBELT
Ved at være trådløs gør CLEAR440-PA det nemt for
dig – via en række unikt designet tilbehør – at håndtere
nogle af de mere vanskelige lyttesituationer som at se
fjernsyn, lytte til musik eller bruge sin mobiltelefon.
CLEAR440 kan konfigureres akkurat som du ønsker
det, så du altid kan høre så naturligt som muligt i
forskellige situationer. Præcist som naturen havde til
hensigt.

HøreapparatMODEL
og farver

Andre farver

Standardfarver

WIDEX CLEAR440-PA høreapparatet findes i fuldt
sortiment i fjorten fantastiske farver.

Varm beige

Midnatssort

Gyldenbrun
teint

Titangrå

Cappuccinobrun

Vintersølv

Sommerguld

Shocking pink

Kobberbrun

Limegrøn

Perlehvid

Sportsrød

Metalblå

Middelhavsturkis

NATURlig lyd
Hos Widex ved vi kun alt for godt, at du ønsker at høre
så naturligt som muligt. Kvalitetslyden i vores høreapparater er noget, vi er både stolte af og kendte for.
Med CLEAR440-PA har vi aktivt forsøgt at føre dette
et skridt videre. Ved at forbedre den måde, høreapparater kommunikerer med hinanden på, har vi sikret
os, at CLEAR440-PA lyder og fungerer som intet andet
høreapparat - så tæt på naturlig lyd som muligt.

naturligvis trådløst
At have adgang til en række avancerede funktioner
i sit høreapparat er én ting, at få det mest mulige ud
af funktionerne er noget helt andet. CLEAR440-PA
anvender en ny trådløs teknologi, WidexLink, som garanterer, at dine høreapparater kan kommunikere med
hinanden øjeblikkeligt - ligesom vores to ører.

BEVAR KONTAKTEN
Hver gang CLEAR440-PA høreapparater indretter sig
efter dit lyttemiljø, eller hver gang du skifter til et andet
program eller en anden funktion, reagerer de uden
forsinkelse og bevarer kontakten.
Og hvis du taber det ene høreapparat, eller hvis batteriet løber tør for strøm, giver CLEAR440-PA Partnerkontrol en øjeblikkelig alarm.
Udtrykt på en enkel måde sikrer vores trådløse teknologi reallyd i realtid.

nem hørelse
Selv i de bedste situationer kan det være en udfordring
at høre, når man bruger høreapparat. Specielt når man
skifter fra et lydmiljø (med svage lyde) til et andet lydmiljø (med kraftige lyde).
CLEAR440-PA løser denne udfordring ved at gøre skiftet mellem lyttemiljøer – fra svage lyde til normal tale
til kraftige lyde – så jævn og behagelig som muligt. Det
betyder mere detaljerede, naturlige og klare lyde.

KLAR LYD
En af de vanskeligste udfordringer, som høreapparatbrugere står over for, har altid været situationer med
støj. IE Speech Enhancer i CLEAR440-PA gør det nemmere for dig at forstå tale i støjende omgivelser ved at
give tale den tydelighed, som tale behøver.
Pinna, eller den synlige del af øret, hjælper med at opfange lyd - lidt ligesom en tragt. Det betyder, at pinna
hjælper dig med at bestemme, hvilken retning lyden
kommer fra, hvilket kan være vanskeligt for høreapparatbrugere. CLEAR440-PA indeholder en unik Digital
Pinna, som hjælper dig med at lokalisere lyde fra alle
retninger.

FRihed til at vælge
En række unikke funktioner giver dig mulighed for at
matche dine høreapparater til netop dine behov.
• FreeFocus er vores svar på udfordringen i at høre fra
forskellige retninger. Ved hjælp af denne funktion kan
du fokusere på lyd fra forskellige retninger – forfra,
bagfra, fra venstre og fra højre – uden at være nødt til
at dreje hovedet.
• Vores IE Zen dedikerede afslapnings- og toneprogram spiller vilkårlige sekvenser af harmoniske toner
i stereo. Når som helst du har lyst til at slappe af, kan
du høre en række forskellige toner eller ’lydstile’.
• Tilpasseren kan hjælpe dig med at justere tempo,
lydstyrke og tonehøjde efter din smag.
• Og med SmartSpeak™ systemet bliver du mundtligt
informeret af naturlig, optaget tale eller af toner, hvis
du foretrækker det, om forskellige høreapparatfunktioner, som når batteriet er ved at være brugt op, eller
når du skifter program.
At høre naturligt og tydeligt kan ikke være nemmere.

den komplette løsning
på høreproblemer
Du kan gøre din lytteoplevelse større ved at kombinere
CLEAR440-PA høreapparater med et af vore audiohjælpemidler.

KLAR VERDEN AF LYD
At se fjernsyn kan sommetider være en udfordring
for høreapparatbrugere. Med TV-DEX transmitteres
kvalitetslyd i stereo og uden forsinkelse direkte til dit
CLEAR440-PA. Det bedste af det hele er, at vores
trådløse teknologi sikrer, at der ikke er noget ekko, så
du kan nyde uafbrudt lyd i op til ti timer, før batteriet
skal genoplades.
Og du kan lytte med høreapparatmikrofonerne slukket,
så din lytteoplevelse ikke bliver forstyrret af omgivende
lyde.

TV-DEX kan også anvendes til at høre musik fra dit
stereosystem eller fra en anden audiokilde.
Med M-DEX kan du bruge dine høreapparater som et
trådløst headset. De tilsluttes direkte med alle mobiltelefoner, så du kan føre telefonsamtaler direkte igennem
dine høreapparater.
En unik M-DEX funktion er, hvad vi kalder ’HA-mik
Fra’. Denne funktion slår høreapparaternes mikrofoner
midlertidigt fra, så du kun kan høre din mobiltelefon. På
den måde kan du koncentrere dig om telefonsamtalen
uden at blive forstyrret af omgivende lyde. Funktionen
kan nemt slås fra igen.
Den enkle og brugervenlige RC-DEX fjernbetjening
giver dig kontrol over høreapparatfunktioner som lydstyrke og programmer – med et enkelt klik på en tast.
RC-DEX er yderst enkel at bruge og lille nok til at passe
i en nøglering.

Alle vore DEX enheder er designet til at være intuitive
og nemme at bruge. Vi har været særligt opmærksomme på brugerinterfacet med enkle, genkendelige taster.
Med DEX enheder og CLEAR440-PA er en trådløs verden af næsten naturlig lyd kun et klik væk.

vores mission er gennem
originalitet, målrettethed
og pålidelighed
at udvikle kvalitetshøreapparater,
der giver mennesker med høretab
de samme forudsætninger
for kommunikation
som normalthørende.
Widex, widex clear440 og WidexLink
er varemærker registreret af Widex A/S

www.widex.dk/CLEAR440
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