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Widex ja WIDEX BEYOND ovat Widex A/S:n tavaramerkkejä.

Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge

TÄYSIPAINOISTA  
ELÄMÄÄ

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

TEHTY iPhonea JA 
SINUA VARTEN

Widexin uudella BEYOND™-kuulokojeella voit nauttia elä-
mästä täysillä. Mikään muu iPhonelle tehty kuulokojerat-
kaisu ei kuulosta yhtä hyvältä, eikä mikään muu kuulokoje 
tarjoa samoja mahdollisuuksia muodostaa yhteyttä maail-
maan ympärilläsi.

Alan huippua edustavien ääni- ja Bluetooth-
yhteystekniikoiden ansiosta WIDEX BEYOND™ tarjoaa 
parhaan mahdollisen äänen sen mukaan, missä kulloinkin 
olet – kuten vaikkapa autossa, konsertissa tai vilkkaalla 
kadulla. 

Sinun ei tarvitse etsiä parempia kuunteluolosuhteita, sillä 
ne luodaan sinua varten riippumatta siitä, missä olet. 

Säilytät silti aina hallinnan itselläsi täysin mukautettavan 
ja helppokäyttöisen iPhone-sovelluksen avulla. Sillä voi 
lisäksi suoratoistaa musiikkia ja tehdä paljon muuta. 

BEYOND™ antaa mahdollisuuden kokea äänen juuri 
sellaisena kuin haluat.

”TERVETULOA TOIMISTOONI”
Selene, ravintoloitsija, WIDEX BEYOND™ -käyttäjä



YLIVOIMAINEN  
ÄÄNENLAATU 
BEYOND™ tarjoaa uskomattoman kehittyneen 
yleisen äänenlaadun.

Se optimoi äänen ympäristön mukaan, joten sinun 
ei tarvitse etsiä parempia kuunteluolosuhteita. Ne 
luodaan sinua varten riippumatta siitä, missä olet.

ENEMMÄN TEHOA  
KAUEMMIN
BEYOND kuluttaa vähemmän virtaa kuin muut 
vastaavat kuulokojeet, joten voit kuulla ja 
suoratoistaa kauemmin.

Se tarkoittaa myös vähemmän paristojen vaihtoja.

AINA  
YHTEYDESSÄ
BEYOND ei pidä sinua yhteydessä pelkästään 
iPhoneen vaan myös induktiosilmukoihin, 
puhelimiin, televisioihin ja muihin laitteisiin DEX-
viestintäratkaisujen avulla.

SUUNNITTELE OMA KUULOKOJEESI

Mukauta BEYOND™ omaksesi sovelluksen avulla. 
Voit säätää ääniasetuksia ja kuuntelumieltymyksiä, 
käyttää omia kuvia ja jopa luoda äänimalleja 
erityisiä kuuntelutilanteita, kuten ravintolaa tai 
perheen ja ystävien parissa oloa varten.

BEYOND-SOVELLUS LYHYESTI 

BEYOND-sovellus on uskomattoman 
helppokäyttöinen. Tutustuminen käy helposti 
käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja tutun 
pyyhkäisytoiminnon avulla.

Äänenvoimakkuuden säätö liu’uttamalla

Äänenvoimakkuuden 
mykistys

Aloitus

Ohjelmat:
• Valinta 
• Kuva  
• Äänen suunta
• Lisää sijaintitiedot

Valittu ohjelmakuva

Vaihda tai valitse ohjelmat pyyhkäisemällä

Äänivalikko:
• Ääntentasaus
• Äänisekoitin
• Äänenvoimakkuus – oikea/vasen

Muut toiminnot:
• Hae kuulokojeet
• Opetusvideoita


