NEM BETJENING
AF DINE
HØREAPPARATER

HOLDER
FORBINDELSEN

COM-DEX APPEN

Med sortimentet af DEX™ løsninger til konnektivitet fra
Widex kan du holde forbindelsen til verden omkring dig.
Uanset om det handler om musik, telefonopkald, TV
eller fjernbetjeninger, findes der en DEX lige netop til
dig. Find dem på widex.com/dex
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COM-DEX APPEN

Blot nogle af de ting, du kan gøre:

COM-DEX er den smarte, håndfri kommunikationsenhed
fra Widex, som streamer lyd i høj kvalitet til dine
høreapparater.

• Justere lydindstillinger, skifte programmer eller ændre
lydniveauer direkte for Widex høreapparaterne

Med den populære COM-DEX app kan du nemt betjene
dine høreapparater via COM-DEX fra din smartphone.
For at gøre tingene endnu nemmere er vi glade for nu
at kunne introducere Apple Watch™ appen for dig. Med
den kan du diskret betjene dine høreapparater via COMDEX med et tryk på en knap på dit håndled.

FORBEDRET FUNKTIONALITET

• Se batteristatus for COM-DEX

De kan nu tilslutte COM-DEX til 2 telefoner. Hvis
du f.eks. har en arbejdstelefon og en privat telefon,
betyder det, at du kan besvare opkald gennem
COM-DEX på begge telefoner. Eller bruge den ene til
samtaler og den anden til musik. Det er op til dig.

MERE BRUGERVENLIGHED

SMARTERE LOOK

• Vælge lydretning med FreeFocus

Hvis du har en Android-telefon, giver den nye Android
widget dig nem adgang til COM-DEX appen direkte fra
din startskærm.

Hvis du f.eks. bruger ZEN+ programmet til afslapning
eller tinnitusbehandling, bliver det vist på din widget –
så nemt er det!

Vælg din egen baggrund fra et udvalg af 5 smarte
design. Findes i både iOS- og Android-versioner.

