naturAlny
wybór

“Na filozofię działania firmy Widex składają się trzy
elementy – nowoczesna technologia, wyrafinowane
wzornictwo i dbałość o środowisko naturalne.”

naturAlny wybór
Niesienie pomocy osobom niedosłyszącym nie jest zadaniem łatwym. Każdy przypadek jest
inny, stąd proponowane rozwiązania też są za każdym razem inne.
Złożoność tych zagadnień skłania firmę Widex do stałych poszukiwań nie tylko rozwiązań właściwych, lecz także najbardziej zbliżonych do natury.
Można to dostrzec w każdym z trzech elementów składających się na filozofię firmy – wzornictwie, technologii i dbałości o środowisko:
Produkty firmy Widex® projektowane są tak, aby łączyły technologiczne zaawansowanie ze stylowym wyglądem. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniczne pracujemy bezustannie nad
naturalnym brzmieniem w aparatach słuchowych. Nasze unikatowe podejście do poszukiwania
najlepszych rozwiązań oznacza także, że nowa siedziba firmy musi być maksymalnie przyjazna
dla środowiska naturalnego.
W firmie Widex, przychodzi nam to zupełnie naturalnie.
To wszystko sprawia, że wybór firmy Widex jest NATURALNYM WYBOREM

naturAlny
design
Jest dla nas zupełnie naturalne, że wygląd ma niebagatelne znaczenie. Nasze produkty łączą formę i funkcjonalność, co przysporzyło
im międzynarodowego rozgłosu i nagród w wielu konkursach.

• Najmniejszy na świecie aparat typu RIC
– Widex Passion, zdobył prestiżową nagrodę Red Dot, przyznawaną wyłącznie
produktom odkrywczym, innowacyjnym, o bardzo wysokiej jakości.
• Seria urządzeń DEX to pilot zdalnego
sterowania oraz urządzenia do słuchania dźwięku z TV lub innego sprzętu
audio oraz do prowadzenia rozmów
przez telefon komórkowy.

Design
Produkty firmy Widex odzwierciedlają długą tradycję duńskiego wzornictwa, w którym jakość
i dbałość o szczegóły idą w parze z indywidualizmem i sięganiem po nowe technologie.
Nowa seria akcesoriów do aparatów słuchowych DEX™ znakomicie to ilustruje. Urządzenia te łączą bowiem wyrafinowaną technologię bezprzewodową z funkcjonalnym designem. Ale wygląd
to tylko połowa sukcesu, produkowane przez nas urządzenia muszą być przyjazne w użytkowaniu. Jak wyjaśnia Thomas Kyhn, inżynier elektroakustyki, wiele uwagi poświęcono temu, aby
były one łatwe i intuicyjne w użyciu.
“Nasze produkty nie powinny być tylko łatwe w użyciu, one muszą także wyglądać znajomo. Na
przykład, M-DEX do rozmów z telefonu komórkowego jest natychmiast rozpoznawalny i wygląda jak każdy inny telefon komórkowy, który można mieć w kieszeni czy na stole.”
Dla firmy Widex forma i funkcjonalność są nierozłączne.
Zresztą, dokonując wyboru aparatu słuchowego lub towarzyszących mu akcesoriów użytkownicy często kierują się bardziej estetyką niż technicznymi możliwościami urządzenia.

naturAlNie Technologia
Nasz technologiczny sukces polega na zapewnieniu naturalnych
wrażeń słuchowych w aparatach, czyli słynnego już „dźwięku
Widex”.

• Najnowszy aparat firmy Widex, CLEAR440, wykorzystuje unikatową technologię w celu zapewnienia możliwie
najbardziej naturalnego brzmienia.
• Mikroprocesory w CLEAR440 zawierają
ponad 10 milionów komponentów.
Aparat Widex Senso miał ich tylko 200
tysięcy.
• NanoCare, stworzony przez firmę
Widex, jest niezwykle skutecznym systemem ochrony aparatów słuchowych
przed woskowiną i wilgocią.

Technologia
Zarówno specjaliści jak i użytkownicy aparatów mogą potwierdzić renomę firmy Widex jako
producenta znanego z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych. Jednym z powodów sukcesu firmy jest nasze dążenie do zapewnienia najbardziej naturalnego dźwięku
w naszych aparatach.
Czym więc jest ten słynny dźwięk aparatów Widex? Jesper Theill z działu badań audiologicznych wyjaśnia:
“Tak naprawdę dźwięk jest najważniejszy. Technologia w naszych aparatach służy głównie uzyskaniu naturalnego brzmienia. Najpierw powstaje wizja, a potem trzeba dopilnować najdrobniejszych szczegółów – od projektu procesora po ostateczną produkcję aparatu na miejscu. Kiedy
projektujemy aparat słuchowy, koncentrujemy się nie tylko na zrozumiałości mowy i zabezpieczeniu użytkownika przed głośnymi dźwiękami, lecz sporo uwagi poświęcamy także dźwiękom
cichym, takim jak dźwięki natury – krótko mówiąc, zajmujemy się wszystkimi dźwiękami jakie
otaczają nas w realnym świecie”.
Najnowszy produkt firmy Widex, aparat CLEAR440, jest tego najlepszym przykładem. Wykorzystuje unikatową technologię aby zapewnić użytkownikowi tak naturalne wrażenia dźwiękowe
jak to tylko jest możliwe.
Zapewnienie naturalnego słyszenia nie jest zresztą priorytetem wyłącznie dla audiologa lub
protetyka słuchu. Jest to naturalny wybór każdej osoby niedosłyszącej.

Środowisko
naturAlne
Nasza nowa siedziba, obejmująca także część produkcyjną,
to rewolucyjny budynek, który jest całkowicie neutralny pod
względem emisji CO2.

• Budynek Widex redukuje emisję CO2
o 700 ton rocznie, co odpowiada emisji
CO2 z 250 gospodarstw domowych
ogrzewanych gazem.
• Wiatrak wzniesiony przy budynku Widex dostarcza więcej energii niż firma
jest w stanie zużyć. Powstałe nadwyżki
zasilają lokalną sieć w wyprodukowaną
bez emisji CO2 energię elektryczną.

Środowisko
Mottem naszych poszukiwań w znajdowaniu coraz lepszych rozwiązań jest przekonanie, że
wszystko można zrobić jeszcze lepiej. Odnosi się to do wszystkich naszych działań, nawet tych,
które nie są bezpośrednio związane z produkcją aparatów słuchowych.
Projekt nowej siedziby firmy Widex już sam w sobie jest unikatem. Kurczące się światowe zasoby paliw kopalnych w naturalny sposób skłoniły nas do zwrócenia się ku innym, odnawialnym
źródłom energii, takim jak energia wiatrowa i słoneczna. Julian Tøpholm, inżynier i członek zarządu firmy Widex, mówi, że takie podejście było integralną częścią projektu od chwili powstania zamysłu zbudowania nowej siedziby.
„W firmie Widex wierzymy, że warto podążać nieutartymi szlakami, nawet jeśli jest to trudniejsze“. Budowa nowej siedziby skłoniła nas do refleksji nad zasobami energetycznymi świata
i popchnęła nas do rzeczywistego działania w tej sprawie. Efektem jest nasz nowy budynek,
który jest całkowicie neutralny pod względem emisji CO2.”
Nowa siedziba firmy ucieleśnia jej ideały, a także obrazuje podejście firmy do nietypowych
wyzwań jakie się przed nią pojawiają.
Tak jak w przypadku naszych produktów – stałe poszukiwanie możliwie najlepszych rozwiązań, nie tylko dla osób niedosłyszących, ale także w szerszym sensie społecznym – oto motto
naszych działań.

NATURALNY
WYBÓR
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