CIC

XP

Do wyboru jest aż 15 różnych kolorów obudów aparatów
zausznych. Obudowy aparatów wewnątrzusznych
dostępne są w standardowym kolorze.
CIC-M
FUSION
RIC/RITE

FASHION
MINI

FASHION

FASHION
POWER

Modele wewnątrzuszne i wewnątrzkanałowe:
PASSION
RIC

Modele zauszne:
Seria aparatów UNIQUE obejmuje pięć modeli zausznych
(BTE), dwa modele wewnątrzkanałowe (CIC) i jeden
model wewnątrzuszny (ITE). Państwa protetyk słuchu
doradzi, który model będzie najbardziej odpowiedni do
Państwa ubytku słuchu i stylu życia.
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W firmie Widex zdajemy sobie sprawę, że jakość dźwięku decyduje o tym, czy i jak często używane są aparaty słuchowe.
Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze rozwiązania
umożliwiały słyszenie wszystkich ważnych dźwięków.

Różnorodność modeli

KTÓRY
MODEL
UNIQUE
BĘDZIE DLA
MNIE
NAJLEPSZY?
WYKORZYSTAJ
MAKSYMALNIE
SWÓJ SŁUCH

Nasz najnowszy, zaawansowany technicznie aparat WIDEX
UNIQUE™ powstał z myślą o zapewnieniu użytkownikowi
możliwości usłyszenia jeszcze pełniejszej i bogatszej gamy
dźwięków – od najcichszych szeptów po krzyk rozentuzjazmowanego tłumu. Model ten eliminuje niepożądane hałasy
i nieoczekiwane dźwięki, skupiając się na głosach, które
chcemy słyszeć. Umożliwia też dokładne i wyraźne słyszenie w trudnych warunkach akustycznych, tak aby jego
użytkownicy mogli maksymalnie wykorzystać swój słuch.

UNIQUE
DLA KAŻDEGO

POZOSTAŃ
W KONTAKCIE

Aparaty UNIQUE występują w czterech wersjach zaawansowania technicznego, dzięki czemu mogą sprostać różnym oczekiwaniom i możliwościom
finansowym użytkowników.

Bezprzewodowe łącze WidexLink w serii aparatów
słuchowych UNIQUE i akcesoriach DEX umożliwia stałą
łączność użytkownika ze światem dźwięków. Rozwiązanie to
pozwala na proste i natychmiastowe łączenie się aparatów
z pilotami zdalnego sterowania, telefonami, telewizorem,
systemami audio i wielu innymi urządzeniami.

110

220

330

440

DEX w każdej sytuacji.

UNIQUE 440 – NAJWYŻSZY STANDARD I PERFEKCJA DZIAŁANIA
Dla osób oczekujących najbardziej wyrafinowanych technicznie rozwiązań bez żadnych
kompromisów
•
•
•
•
•
•
•

Automatycznie dostosowuje się do otoczenia w 9 różnych sytuacjach słuchania
Komfort oraz wyraźny i naturalny dźwięk w cichym, głośnym i wietrznym otoczeniu
Mowa i inne dźwięki dobrze słyszalne pomimo hałasu i szumu wiatru
Lepsza lokalizacja dźwięków
Wyraźne i pełne szczegółów słyszenie dźwięków muzyki
Lepsze słyszenie rozmów telefonicznych
Ciche dźwięki i mowa wyraźnie słyszalne

UNIQUE 330 – WYJĄTKOWA JAKOŚĆ SŁYSZENIA
Dla osób oczekujących wysokiego standardu w każdej sytuacji
•
•
•
•
•

Automatycznie dostosowuje się do otoczenia w 5 różnych sytuacjach słuchania
Komfort i wyraźny, naturalny dźwięk w cichym i głośnym otoczeniu
Lepsza lokalizacja dźwięków
Lepsze słyszenie rozmów telefonicznych
Ciche dźwięki i mowa wyraźnie słyszalne

UNIQUE 220 – WYSOKA JAKOŚĆ I ŁATWOŚĆ UŻYCIA
Dla osób oczekujących dobrej jakości w przystępnej cenie
• Automatycznie dostosowuje się do otoczenia w 3 różnych sytuacjach słuchania
• Komfort i naturalny dźwięk w cichym i głośnym otoczeniu
• Ciche dźwięki i mowa wyraźnie słyszalne

UNIQUE 110 – JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE
Dla osób poszukujących atrakcyjnych cenowo rozwiązań
• Automatycznie dostosowuje się do otoczenia w stabilnych warunkach otoczenia
• Komfortowy dźwięk w cichym i głośnym otoczeniu
• Ciche dźwięki i mowa wyraźnie słyszalne

COM-DEX
Rozmowa telefoniczna bez stresu
Zawieszane na szyi urządzenie do
bezprzewodowego przesyłania
wysokiej jakości dźwięku z dowolnego
telefonu komórkowego do aparatów
słuchowych, bez użycia rąk.
Może być zestawione z
aplikacją COM-DEX do
obsługi aparatów.

COM-DEX REMOTE MIC
Słyszenie każdego dźwięku
rozmowy
Stylowy dodatek do urządzenia
COM-DEX. Pomaga usłyszeć każde
słowo w czasie rozmowy z jednym
rozmówcą w trudnej sytuacji
akustycznej.

CALL-DEX
Dyskrecja rozmów przez telefon
komórkowy

FM+DEX
Wygodna transmisja sygnału z systemu
FM i innych źródeł
Wysokiej jakości urządzenie odbiorczonadawcze; niewielkie, dyskretne i zaprojektowanie z myślą o bezprzewodowych
aparatach słuchowych.

RC-DEX
Dyskretny pilot zdalnego sterowania
Stylowy, mały i niezwykle prosty w obsłudze pilot zdalnego sterowania pozwalający
użytkownikowi na dyskretną obsługę
aparatów słuchowych. Jest tak mały, że
może być przypięty do kluczy jako breloczek.

TV-DEX
Komfort oglądania telewizji

Ultrakompaktowe urządzenie do przesyłania
dźwięku rozmowy z telefonu komórkowego
wprost do aparatów słuchowych. Wystarczy
podłączyć je do wejścia słuchawkowego
w telefonie komórkowym i zacząć używać.

Przyjazne w użyciu, bezprzewodowe, niewielkie urządzenie
przesyłające wysokiej jakości
stereofoniczny dźwięk z telewizora
lub sprzętu audio bezpośrednio do
aparatów słuchowych.

UNI-DEX
Do używania z telefonami komórkowymi
w systemie “włącz i używaj”

PHONE-DEX
Do wygodnego korzystania
z telefonu stacjonarnego

UNI-DEX to małe, zawieszane na szyi
urządzenie typu “włącz i używaj”, znacznie ułatwiające korzystanie z telefonu
komórkowego.

Wielofunkcyjny telefon bezprzewodowy, który przesyła krystalicznie
czysty dźwięk rozmowy telefonicznej
bezpośrednio do aparatów słuchowych.
Dla pozostałych domowników działa
jak zwykły telefon stacjonarny.

