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LEV LIVET  
TIL DET FULLE
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MADE FOR iPhone, 
SOM SKAPT FOR 
DEG

Med det nye BEYOND™ høreapparatet fra Widex, kan du 
nyte det beste som livet har å by på. Ingen andre høre-
apparater made-for-iPhone har en like god lydkvalitet. 
Og ingen andre høreapparater tilbyr de same mulighete-
ne for å tilkoble seg til verden rundt en.

Med sin ledende lydkvalitet og Bluetooth tilkobling, gir 
WIDEX BEYOND™ den best lyden som er mulig, basert 
på hvor du måtte oppholde deg – om det er i bilen eller i 
en travel gate. 

Du behøver ikke å finne den beste lyttesituasjonen – den 
er der for deg uansett hvor du er. 

Og du har alltid full kontroll via din iPhone app som kan 
skreddersys dine behov, er enkel i bruk og den lar deg 
streame musikk og mye mer. 

BEYOND™ lar deg oppleve lyden slik du liker den.

“VELKOMMEN TIL MITT KONTOR”
Selene, Restaurateur, WIDEX BEYOND™ bruker



LEDENDE  
LYDTEKNOLOGI 
BEYOND™ gir deg en utrolig god lydkvalitet.

En optimalisert lyd basert på ditt nærmiljø – slik 
at du ikke behøver å lete etter den ideelle lytte 
situasjonen; den blir til for deg uansett hvor du er.

LENGRE BATTERITID,  
VARER LENGRE
BEYOND bruker mindre strøm enn andre 
tilsvarende høreapparatet som er tilgjengelig –  
slik at du kan høre og streame lengre.

Og det betyr at du ikke bytter batterier så ofte.

ALLTID 
TILKOBLET
BEYOND holder deg ikke bare tilkoblet 
til din iPhone, men også til telespolen og 
telefonen, fjernsyn og flere andre via DEX 
kommunikasjonsløsninger.

DESIGN DIN EGEN HØRSEL

Gjør BEYOND™ til ditt eget ved hjelp av din 
personlige app. Du kan justere lydinnstillingen 
og lytte preferansene, bruke personlige bilder og 
hendelser for å lage dine egne maler for spesifikke 
lyttesituasjoner –som for eksempel å være på en 
restaurant eller med familie og venner.

BEYOND APP I KORTE TREKK 

BEYOND app er utrolig enkel i bruk. Med et 
brukervennlig grensesnitt, og den kjente swipe 
funksjon, finner du raskt fram.

Skyv for å kontrollere volume

Mute volum

Start

Program:
• Valg 
• Foto  
• Lydretning
• Legg til sted

Valgt program foto

Swipe for å endre eller velge program

Lydmeny:
• Equalizer
• Lydmikser
• Volum H/V

Andre funksjoner:
• Find mitt høreapparat
• Instruksjons videoer


