


widex super

God lyd på rette sted 
– lige i øret
WIDEX SUPER™ er et superkraftigt RITE-høreapparat 
til dig, der har svær eller meget svær hørenedsættelse. 
Vi har designet høreapparatet til at være kraftfuldt, 
men behageligt. Med WIDEX SUPER kan du høre klart 
og naturligt, og uden forvrængning. 

Det kan hjælpe dig til at bestemme, hvilken retning, 
lyden kommer fra* og endog give dig adgang til lyde, 
som ellers ikke ville have været hørbare.

En virkelig lytteoplevelse
Med WIDEX SUPER får du en oplevelse af lyde, som 
de er i virkeligheden. At være i stand til at høre tale og 
deltage i samtaler er selvfølgelig utroligt vigtigt, men 
for at kunne opnå et komplet lydbillede, har man brug 
for at høre alt fra omgivende lyde til baggrundsstøj. 

Hvad får du?
Et lille, vejrbestandigt og stilfuldt høreapparat, som 
giver dig komfort og klarhed og samtidig evnen til at 
høre.

* kun WIDEX SUPERTM440



farver

(074)
Midnatssort

Koksgrå

(071)
Cappuccinobrun

Brun

(021)
Varm beige

Brun

(081)
Gyldenbrun teint

Brun

(073)
Titangrå
Koksgrå

(072)
Vintersølv
Koksgrå

(572)
Vintersølv

Sort



HVORdAN deT lyder

For mange mennesker med svær eller meget svær 
hørenedsættelse er det ikke muligt at bestemme 
lydens retning, eller om nogen nærmer sig forfra 
eller bagfra. 

For første gang nogensinde i et høreapparat af 
denne type giver SUPER dig mulighed for at iden-
tificere, hvor lyden kommer fra. SUPER forstærker 
lyde i det høreområde, hvor din hørelse er bedst. Så 
næste gang, du kører bil, vil du bedre kunne høre, 
hvad der bliver sagt på bagsædet.

Hør mere
Mere lydstyrke giver ikke altid mere hørelse. Derfor 
har vi med SUPER koncentreret os om hørbarhed 
– og giver dig adgang til lyde, som du måske aldrig 
har hørt tidligere. For eksempel indeholder SUPER 
en funktion, vi kalder Audibility Extender. Det er 
en teknologi, der er unik for Widex, en teknologi, 
som rent faktisk flytter højfrekvente lyde som f.eks. 
fuglesang og barnestemmer ned i det høreområde, 
hvor du kan høre dem.



“Min datters stemme 
lyder mere naturlig 

og ikke så nasal som 
tidligere.”



Nyt  
patentanmeldt  
WeatherCover  

(med  
nanocoating)

Volumenkontrol

Programknap med 
lysdiode 

HVORdAN deT ser ud



Telespole

RITE 
(receiver-  

in-the-ear)

Batteristørrelse  
675



hvor deT kAN 
Hjælpe



Ude omkring
Hvis du er afhængig af dine høreapparater, er det 
ikke godt, hvis du skal tage dem af og på hele tiden. 
SUPER er designet til at være vejrbestandig, hvilket 
betyder, at du kan bruge dine høreapparater alle 
dage, uanset sted eller vejr.

Mikrofonerne inde i høreapparatet er også beskyttet 
mod fugt og vindstøj.

Telefonsamtaler
Med det specielle Telefon+ program kan du nemt 
høre telefonopkald gennem dine høreapparater. 
Det, at dine samtaler transmitteres trådløst, giver en 
langt bedre lydkvalitet.

I klasseværelset
Der findes også en SUPER model med en FM-
modtager, som gør det nemmere for dig at høre på 
steder som f.eks. i klasseværelser og ved forelæs-
ninger.

Alle dage
Selvom SUPER er lille, har det plads til et batteri 
med lang levetid – så du kan få mere strøm i op til 
tre uger uden at skulle tænke på, om din hørelse 
bliver afbrudt.



SUPER440         SUPER220

super eR peRFekT  
i MANGe FORSkelliGe 
lyTTesITuaTIoNer

 
Lyttesituationer

På tomandshånd

TV

Telefon

Bil

Udendørs

Klasseværelser/ 
Foredragssale

Teater/koncerter

Møder 

Restaurant

Sociale arrangementer



Alle SUPER 
høreapparater er 
kompatible med 

vores sortiment af 
DEX-audioudstyr

VSVSD
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Ved at vælge Widex høreapparater 
vælger du produkter fra en WindMade 
certificeret virksomhed. WindMade er 
det første globale forbrugermærke til 
identifikation af virksomheder, som 
anvender vindenergi. 

Widex og SUPER er varemærker registreret af Widex A/S

Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge
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