


widex super

God lyd på rett sted  
– direkte i øret
WIDEX SUPER™ er et super-power RITE-høreapparat 
(Reciever In The Ear) for deg med stort hørselstap. Det 
er utviklet for å være kraftig, men komfortabelt. Med 
WIDEX SUPER™ kan du høre klart og naturlig, uten 
forvrengning. 

WIDEX SUPER™ kan hjelpe deg å avgjøre hvor lyden 
kommer fra, og gi deg muligheten til å høre lyder du 
ikke har hørt tidligere.*

* kun WIDEX SUPERTM440



En ekte lydopplevelse
Med WIDEX SUPER, får du en ekte opplevelse av 
lyden. Å være i stand til å høre tale, samt å føre en 
samtale er naturligvis viktig, men for at du skal kunne 
oppnå et komplett lydbilde må du også kunne høre alt 
fra omgivelseslyder til bakgrunnsstøy. 

Dette får du 
Et lite, værbestandig og stilfullt høreapparat som gir 
deg fordeler som komfort og tydelighet, samtidig som 
du får nok styrke til å høre.

“Jeg har aldri hørt 
instrumentene så  
tydelig når jeg har  
hørt på musikk.”



Slik hører du

Å kunne høre hvor lyden kommer fra, kan for mange 
med store hørseltap være vanskelig. SUPER er det 
første høreapparatet av denne typen som gir deg 
muligheten til å identifisere hvor lyden kommer fra. 

Hør mer
Det er ikke alltid slik at mer styrke gir bedre hørsel. 
Derfor har vi, med SUPER, konsentrert oss om hør-
barhet – å gi deg tilgang til lyder du kanskje tidligere 
ikke har hørt. For eksempel har SUPER en funksjon 
som heter Audibility Extender. Dette er en tekno-
logi, unik for Widex, som flytter høyfrekvente lyder 
som fuglesang og barnestemmer ned til et lavere 
frekvensområde, slik at de blir hørbare. 



“Min datters stemme 
høres mer normal ut.  

Ikke så nasal som 
tidligere.”



Nytt patentsøkt  
WeatherCover  
(nanobelagt)

Volumkontroll

Programknapp med 
lysdiode (LED)

Slik ser den ut



Telespole

RITE  
(Telefonen i øret)

Batteristørrelse 675



hvor kAn den 
HjelPe



Hele dagen, i all slags vær
Dersom du er avhengig av dine høreapparater er det 
en fordel at du slipper å ta dem av og på hele tiden. 
SUPER er utviklet for å være værbestandig, noe som 
betyr at du kan bruke det hele dagen, uansett hvor 
du er, eller hvordan været er.

Mikrofonene i høreapparatet er beskyttet mot vind 
og fuktighet.

Bruk av telefon
Det spesielle lytteprogrammet Telefon+ gjør det 
enkelt å føre en samtale i telefonen. Samtalen blir 
trådløst overført til høreapparatet på motsatt øre, 
slik at lydkvaliteten blir langt bedre.

Lang batterilevetid
Selv om den er liten, har SUPER plass til et stort 
batteri. Du kan glede deg til en batterilevetid på opp 
til tre uker, uten å være bekymret for ikke å kunne 
høre.



SUPER440         SUPER220

super er PerFekT 
i MAnge ulike 
lyttesituasjoner

Lyttesituasjoner

På tomannshånd

TV

Telefon

Bil

Ute

Teater/konserter

Møter 

Restaurant

Sosiale sammenkomster



Alle SUPER 
høreapparater er 
kompatible med 

ulike DEX tilbehør.



Printed by FB/2012-04
9 502 2124 011 #01

¡9 502 2176 0018¤ ¡#01v¤

www.WiDeX.COM

Medisan AS 
Postboks 5073  
Majorstua 0301 Oslo  
Tlf: 22 59 90 40 

www.medisan.no


