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Widex og WIDEX BEYOND er varemærker registreret af Widex A/S.

Widex A/S, Nymøllevej 6, 3540 Lynge

NYD LIVET  
FULDT UD

Apple og Apple-logoet er varemærker registreret af Apple Inc. i USA og andre 
lande. App Store er et servicemærke registreret af Apple Inc.

SKABT TIL iPhone, 
SKABT TIL DIG

Med det nye BEYOND™ høreapparat fra Widex kan du 
nyde alt det bedste, livet byder på. Ingen anden iPho-
ne-høreløsning lyder ligeså godt. Og intet andet høreap-
parat giver samme mulighed for at holde forbindelsen til 
verden omkring dig.

Med en fantastisk lyd og Bluetooth konnektivitet giver 
WIDEX BEYOND™ dig den bedst mulige lyd, uanset hvor 
du er – i bilen, til en koncert eller på en travl gade. 

Du behøver ikke at finde de ideelle lytteforhold – de er 
allerede skabt for dig, uanset hvor du befinder dig. 

Og du har altid styr på tingene med din iPhone-app, der 
kan tilpasses individuelt, er nem at bruge og gør det 
muligt at streame musik m.m. 

Med BEYOND™ kan du opleve lyd, præcis som du 
foretrækker det.

“VELKOMMEN TIL MIT KONTOR”
Selene, restauratør, WIDEX BEYOND™ bruger



FANTASTISK LYD 
BEYOND™ giver dig på alle måder en utrolig 
avanceret lydkvalitet.

Høreapparatet optimerer lyden på basis af dine 
omgivelser, så du ikke behøver at finde de mest 
ideelle lytteforhold – de er allerede skabt for dig, 
uanset hvor du er.

MERE STRØM,  
I LÆNGERE TID
BEYOND bruger mindre strøm end andre 
tilsvarende høreapparater – så du kan høre og 
streame i længere tid.

Det betyder også, at du ikke skal skifte batterier så 
hyppigt.

ALTID  
I FORBINDELSE
Med BEYOND er du ikke kun i forbindelse 
med din iPhone, men også med telespoler, 
telefoner, fjernsyn m.m. med udvalget af DEX 
kommunikationsløsninger.

DESIGN DIN EGEN HØRELSE

Du kan tilpasse BEYOND™ til dine egne behov med 
den personlige app. Du kan justere lydindstillinger 
og lyttepræferencer, bruge personlige billeder 
og endda skabe lydskabeloner til bestemte 
lyttesituationer – som f.eks. på en restaurant, eller 
når du er sammen med familie og venner.

BEYOND APPEN I OVERBLIK 

BEYOND appen er utrolig nem at bruge. Et 
brugervenligt interface og den velkendte swipe-
funktion betyder, at du hurtigt kan finde rundt.

Skub for at regulere lydstyrken

Slå lyden fra

Start

Programmer:
• Valg 
• Foto  
• Lydretning
• Tilføj lokalitet

Valgt programfoto

Swipe for at skifte eller vælge program

Lydmenu:
• Equalizer
• Lydmixer
• Lydstyrke H/V

Andre funktioner:
• Find mine høreapparater
• Instruktionsvideoer


