
ET LIV UDEN 
BEGRÆNSNINGER



Med WIDEX UNIQUE høreapparatet giver vi allerede brugerne verdens bedste lydkvalitet.  

Vi er stolte af nu at kunne introducere den bedste lyd, der er fremstillet til iPhone-teknologi. 

Med det nye WIDEX BEYOND™ høreapparat får brugerne endelig en enhed med direkte 
konnektivitet på 2,4 GHz og fantastisk lydkvalitet.

Med en app, der kan tilpasses individuelt, får høreapparatbrugere fuld streamingfunktionalitet og 
kontrol over lyttemiljøet samt problemfri forbindelse, hvor som helst, når som helst.

Og et særdeles innovativt integreret chipsæt til signalbehandling med 100 % uafhængig 
signaladskillelse, filtre, der giver minimal forsinkelse, og 4 A/D-konvertere betyder, at BEYOND 
giver brugerne den reneste lyd, noget høreapparat i branchen kan byde på – selv under streaming.

Med WIDEX BEYOND™ kan brugerne trygt og ubesværet leve livet på deres egne betingelser.  
Uanset erhverv og interesser. 

TILSLUTTET  
HØRELSE HAR 
ALDRIG LYDT BEDRE

WIDEX  BEYOND™



WIDEX  BEYOND™

FULD BESKYTTELSE
Widex nanocoatingen beskytter 
BEYOND indvendigt og 
udvendigt mod fugt

FULD FLEKSIBILITET
En unikt designet trykknap til 
programjusteringer, præferencekontrol 
eller til at slå lyden fra i 
høreapparaterne

FØRST MED TRE TRÅDLØSE MULIGHEDER FOR 
KONNEKTIVITET 
Avanceret TRI-LINK™ teknologi med 2,4 GHz pure-link, 
teleslynge og WidexLink teknologi

PASSER PERFEKT
Brancheførende WIDEX EASYWEAR 

forhindrer vandret dislokering og giver 
et diskret, attraktivt udseende, samtidig 

med at den exceptionelle lydkvalitet 
bevares

BRANCHENS LÆNGSTE 
BATTERILEVETID
Bruger mindre end 1,8 mA strøm 
ved daglig brug, hvor der streames 
25 % af tiden

GENNEMPRØVET FUNKTIONALITET
U-PLATFORMEN har vist sig at fungere i de mest 
udfordrende lyttemiljøer som f.eks. restauranter, 
koncerter og selskaber



PERSONLIGE PROGRAMMER
BEYOND appen giver brugerne mulighed for 
at oprette programmer med deres eget navn 
og billede.

SÅ NEMT SOM INGENTING
Det specialdesignede interface gør 

det nemt at bruge og navigere i 
appen.



NEM AT FORBINDE  
INTUITIV AT BRUGE
Det, der gør WIDEX BEYOND til noget helt specielt, er den brugervenlige iPhone-app, der kan tilpasses 
individuelt.

Med et interface, der kan tilpasses personligt af brugeren, sikrer BEYOND™ appen uovertruffen 
konnektivitet mellem høreapparater og iPhone, hvilket giver en exceptionel lyd, der er nem at streame. 

BEYOND er også det eneste høreapparat, der er fremstillet til iPhone-brug med en app, som gør brug 
af den velkendte swipe-funktionalitet, så brugerne hurtigt og nemt kan navigere gennem intuitive 
kommandoer og skærmbilleder.



Det kan ikke være nemmere for brugerne at gøre deres 
BEYOND™ app personlig. 

BEYOND appen kan tilpasses, så den kan justere 
forskellige lydindstillinger og lytteprogrammer, 
der passer til brugerens individuelle præferencer. 
Indstillinger kan ændres med personlige billeder og 
specifikke lydskabeloner til brug i forskellige miljøer, 
f.eks. en yndlingsrestaurant, besøg hos familie og 
venner eller enhver anden social situation.

Og med præferencekontrollen kan brugerne vælge 
mellem klarhed af tale og komfort, samtidig med at 
sound equalizeren giver dem mulighed for at ændre 
detaljer i lydindstillingerne for yderligere at tilpasse 
dem, når som helst der er brug for det.

DESIGN DIN  
EGEN HØRELSE

LYDSTYRKE H/V
Juster lydstyrken 
individuelt på to 

høreapparater 

EQUALIZER
Juster forstærkning i 
lave, mellem og høje 
frekvensbånd 

LYDRETNING
Vælg retningseffekt 
for mikrofoner   

LYDMIXER
Juster lydmix for 

høreapparat og 
streamingniveauer



Valgt programfoto

Andre funktioner:
• Find mine 

høreapparater
• Instruktionsvideoer

Lydmenu:
• Equalizer
• Lydmixer
• Lydstyrke H/V

BEYOND APPEN 
I OVERBLIK
Vi har designet BEYOND appen, så den er utrolig 
nem at bruge og navigere i. Det brugervenlige 
interface sammen med den velkendte swipe-
funktion betyder, at brugerne hurtigt kan navigere 
gennem forskellige muligheder.

Skub for at regulere lydstyrken

Slå lyden fra

Start

Programmer:
• Valg 
• Foto  
• Lydretning
• Tilføj lokalitet

Swipe for at skifte eller vælge 
program



Produkt 
C

FREMRAGENDE LYD - SELV UNDER STREAMING 

Den unikke streamingprotokol i WIDEX BEYOND giver den mest krystalklare, naturtro streamede 
lyd, noget høreapparat på markedet kan byde på. 

BEYOND indeholder specialdesignede streamingskabeloner til musik og tale, der tager højde for 
den type input, som brugeren lytter til. At lytte til en podcast er f.eks. ikke det samme som at nyde 
det brede dynamikområde i musik. 

Det er ikke bare noget, vi siger. Undersøgelser har nemlig vist, at testpersoner bedømte lyden i 
BEYOND til at være betydelig bedre end i andre sammenlignelige produkter (fig. 1).

BETYDELIGT BEDRE  
END KONKURRENTERNE

Fig. 1: Kvaliteten af streamet lyd i BEYOND 
og tre lignende produkter bedømt af 
testpersoner. Resultaterne viser, at 
lydkvaliteten i WIDEX BEYOND er bedre 
end i de andre produkter. Arkivdata
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MERE FORBUNDET END NOGET 
ANDET HØREAPPARAT

TRI-LINK™ TEKNOLOGI

Hos Widex ved vi, hvor vigtigt det er for høreapparatbrugere at bevare forbindelsen til verden 
omkring dem. Med TRI-LINK™ teknologi er mulighederne uendelige.

Med vores mange konnektivitetsløsninger forbindes brugerne straks med deres iPhones, telespole 
og hele vores udvalg af DEX kommunikationsløsninger. 

Widex pure-link er et specialfremstillet trådløst 2,4 GHz system til håndtering af input med direkte 
streaming og en uovertruffen lydkvalitet.

WIDEX-LINK

TELESPOLE

WIDEX-LINK

TRANSMISSION FRA ALLE 
DEX ENHEDER

Pure-link
2,4 GHz BLUETOOTH
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POWERSAVER PLUS™

WIDEX BEYOND er udviklet specielt til de krav, som konnektivitet stiller, og har det laveste 
strømforbrug af alle høreapparater i branchen, der er fremstillet til iPhone-streaming.  

Høreapparatet har i gennemsnit et batteriforbrug på mindre end 1,8 mA ved daglig brug, hvor der 
streames 25 % af tiden (fig. 2).

LAVESTE STRØMFORBRUG – 
SELV UNDER STREAMING

Fig. 2: Grafen viser det gennemsnitlige 
strømforbrug for WIDEX BEYOND og 
lignende produkter på markedet. Farverne 
angiver forbruget uden streaming og med 
streaming 25 % af tiden. Arkivdata.
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Gennemsnit med 25 % direkte streaming

Gennemsnit uden streaming



FM+DEX

PHONE-DEX*

FUNKTIONER

FUNKTIONER

• En fleksibel enhed til 
FM-streaming

• Lille og nem at betjene
• Antennerækkevidde op til 

90 fod
• 10 timers batterikapacitet

• Rækkevidde til base op til 300 meter 
• Telefonbog til 20 numre
• 100 timers standbytid og 10 

timers taletid på batteri 
• Kan også bruges som alminde-

lig telefon – en telefon til hele 
familien

TV-DEX
FUNKTIONER

• Lyd i høj kvalitet 
• Ultralav forsinkelse med Echo-

Free™ 
• Input til både TV og HiFi-syste-

mer 
• HA-mik Fra-funktion
• 10 timers nonstop-kapacitet
• Genopladelig i TV-Base

Med BEYOND stopper konnektiviteten ikke ved appen. Vores sortiment 
af DEX kommunikationsløsninger sørger for, at brugerne kan holde 
forbindelsen til en hel verden af lyde. 

RC-DEX
FUNKTIONER

• Programskift
• Lydstyrke op/ned
• Øje til nøglering 
• Cirka 12 måneders batterilevetid
• Låseomskifter

• Forbindes trådløst med alle trådløse Widex 
høreapparater via COM-DEX

• Praktisk stålklips gør det nemt at sætte den på
• Mikrofonlyden skal slås til/fra ved hjælp af knap-

pen på COM-DEX Remote Mic
• Mikrofonen kan også betjenes med COM-DEX 

appen
• Op til 8 timers streamingtid

COM-DEX
FUNKTIONER
• Fuldstændig håndfri kommunikation
• Kompatibel med de fleste mobiltelefoner
• Stream lyd fra alle Bluetooth-enheder
• Fås i tre flotte farver
• 8 timers streamingtid
• 8 dages standby/kontroltid*
• Halsslynge i behageligt stof
• Betjen dine høreapparater via COM-DEX appen

CALL-DEX
FUNKTIONER
• Kan tilsluttes de fleste mobiltelefoner 

med et 3,5 mm jackstik
• Streamer automatisk
• Ingen knapper
• Konstant streaming i op til 80 timer
• Standbytid op til 3 uger
• Lille og nem at betjene

KOMPLET DEX 
KONNEKTIVITET

COM-DEX REMOTE MIC
FUNKTIONER

UNI-DEX
FUNKTIONER

• Kan tilsluttes alle enheder med et 3,5 
mm jackstik

• Streamer automatisk 
• Indbygget mikrofon til håndfri 

tale
• 40 timers batterilevetid ved 

streaming
• Genopladning af batteriet tager 

1 time
• HA-mik Fra-funktion

* 12 timer om dagen

*Fås kun i EU-landene og Nordamerika





FØRENDE LYD 
TAKKET VÆRE UNIQUE
WIDEX BEYOND™ er baseret på velafprøvet UNIQUE teknologi, der forbedrer funktionaliteten og skaber en 
exceptionel klar lydkvalitet. 

Lyd opfanges og renses via U-platformen med 2,4 GHz pure-link teknologi. I hjertet af dette findes et unikt 
og kraftigt flerdimensionelt lydklassifikationssystem, hvor hørbarhed og lyttekomfort er i centrum. Alle 
lyttesituationer klassificeres med præcision, og graden af tale og støj identificeres konstant i forhold til 
brugerens høreprofil. 

Men summen af helheden er større end summen af de enkelte dele. 

Andre enestående Widex funktioner som f.eks. True-Input teknologi, Soft Level Noise Reduction (reduktion 
af svag støj) og SMARTWIND Manager™ er integreret for at give brugerne en behagelig og naturlig lyd uden 
egenstøj i alle lyttesituationer. Samtidig optimeres også taleforståeligheden. 

Tilsluttet hørelse… har aldrig lydt bedre! 



0

20

40

60

8080

20

0

60

40

EXCEPTIONEL FUNKTIONALITET  
I ALLE OMGIVELSER

TRUE-INPUT TEKNOLOGI

Vores uovertrufne True-Input teknologi indbefatter 4 analoge til digitale konvertere (A/D) i 
hvert høreapparat. BEYOND kan opfange det virkelige lydbillede i ethvert miljø, især det mest 
udfordrende af alle – nemlig meget kraftige lyde.  En lineær overføringsfunktion på 113 dB SPL 
giver et uovertruffet dynamisk område for lineært input på 108 dB, så høreapparatbrugere 
kan nyde den mest nøjagtige lydgengivelse i alle lyttesituationer – fra ekstreme scenarier til 
hverdagsscenarier.

Da vi testede teknologien, blev det påvist, at brugere af WIDEX BEYOND oplevede en komfort, der 
var opnået uden at gå på kompromis med taleforståelighed. Dette resultat var sammenligneligt 
med resultaterne for personer med normal hørelse (fig. 3).

Fig. 3: Viser fordelen ved høje 
inputniveauer ved en -3 dB SNR 
konsonantscore. Testresultaterne viser 
næsten den samme konsonantscore for 
BEYOND som for normalthørende – selv 
under meget vanskelige lytteforhold.  

Kilde: ”Speech intelligibility benefits of hearing 
aids at various input levels” af F Kuk, CC Lau, P. 
Korhonen & B Crose. J Am Acad Audiol. 2015 
Mar;26(3):275-88
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HØR ALLE 
DETALJERNE

SOFT LEVEL NOISE REDUCTION 
(REDUKTION AF SVAG STØJ)

Med BEYOND kan svage talelyde høres, mens svag 
irriterende støj reduceres.

Dette opnås ved hjælp af Soft Level Noise 
Reduction – en filtreringsalgoritme, der analyserer 
moduleringsforskellene mellem svag tale og 
omgivende støj.  

Resultat: BEYOND kan bestemme præcist, hvilke 
lyde der skal forstærkes (tale), og hvilke lyde der 
skal reduceres (omgivende støj).
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30 % BEDRE TALEFORSTÅELIGHED  
I BLÆST

SMARTWIND MANAGER™

SMARTWIND Manager™ i WIDEX BEYOND har branchens bedste algoritme for vindstøj.  
Den anvender aktiv vindstøjdæmpning (Wind Noise Attenuation) for to mikrofoner, inklusiv adaptiv 
filtrering, der analyserer lyden fra de to mikrofoner i hvert høreapparat for at bestemme vindstøjens 
karakteristik og fratrække denne støj fra signalet i mikrofonen, samtidig med at andre lyde bevares.

Undersøgelser konkluderer, at SMARTWIND Manager™ reducerer ubehaget fra vindstøj betydeligt, 
samtidig med at taleforståeligheden øges. De påviser også en forbløffende forbedring på 30 % i 
identifikationen af fonemer ved normal tale (fig. 4). 

Fig. 4: Gennemsnitlig identifikation 
af performance-data ved 65 dB SPL 
med WNA (Wind Noise Attenuation – 
vindstøjdæmpning) slået til og fra. Vokaler: 
43 %, Konsonanter: 22 % og Fonemer: 30 % 
forbedring

Kilde: ”Efficiency of a Wind Noise Attenuation 
Algorithm” af Lidia Lee.  Hearing Review. 
2016;23(6):22.
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Fig. 6: Selvrapporteret tilfredshed (%) med WIDEX BEYOND 
sammenlignet med eget høreapparat i de seks vanskeligste 
lyttesituationer*. Arkivdata.

*MarkeTrak VIII og IX. 

Fig. 5: Selvrapporteret forbedring af tilfredsheden (%) med 
BEYOND sammenlignet med egne høreapparater i 6 kategorier*. 
Arkivdata.

*MarkeTrak VIII og IX. 

VELAFPRØVET FUNKTIONALITET

EN STIGNING PÅ OVER 20 % I SELVRAPPORTERET TILFREDSHED

Teknologien i BEYOND er i særklasse. Men hvad mener høreapparatbrugere om det?

Når lydkvaliteten vurderes i miljøer, som erfarne brugere anser for at være de mest udfordrende, klarer WIDEX 
BEYOND sig bedre end andre høreapparater fra store producenter (fig. 5). 

Det klarer sig også bedre i komplekse lyttesituationer (som normalt giver anledning til lave 
tilfredshedsbedømmelser), når høreapparatbrugeres tilfredshed vurderes (Fig. 6).

LYDKVALITET

%-stigning i tilfredshed

Lydkvalitet generelt

Udenfor i blæsevejr

Anvendelse ved baggrundsstøj

Komfort ved lytning til kraftige lyde 

Fyldig eller naturtro lyd

Evne til at høre svag lyd 

VANSKELIGE LYTTESITUATIONER

%-stigning i tilfredshed

Lytning til musik

På en restaurant

Ved forsøg på at følge samtaler i støj

Samtale på tog, fly, busser

I et stort auditorium (koncert)

I en støjende gade
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WIDEX BEYOND QUICK GUIDE

STIL  

Højttaler S-højttaler M-højttaler P-højttaler HP-højttaler

Mulighed for åben tilpasning Ja Ja Nej Nej

Batteristørrelse 312 312 312 312

Batterilevetid 170 timer 170 timer 160 timer 155 timer

Præferencekontrol Ja Ja Ja Ja

Programskift Ja Ja Ja Ja

Telespole Ja Ja Ja Ja

DEX enheder* Alle Alle Alle Alle

Maks. forstærkning 62 dB 69 dB 70 dB 84 dB

MPO 118 dB SPL 124 dB SPL 132 dB SPL 138 dB SPL

Båndbredde 100 Hz - 10.000 Hz 100 Hz - 10.000 Hz 100 Hz - 6.750 Hz 100 Hz - 7.300 Hz

IP-klasse IP-68 IP-68 IP-68 IP-68

* COM-DEX, CALL-DEX, UNI-DEX, RC-DEX, TV-DEX, 
FM+DEX, PHONE-DEX, COM-DEX REMOTE-MIC  
(kun tilgængelig i visse lande)



FARVER

Midnatssort

Kobberbrun

Varm beige

Sølvhvid

Vintersølv

Cappuccinobrun

Gyldenbrun  
teint

Sommerguld

Titangrå

Perlehvid
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