
BEVAR KONTROLLEN  
OVER DIN HØRELSE

EXCEPTIONEL LYD I 
ETHVERT MILJØ 
WIDEX BEYOND Z™ er baseret på velafprøvet UNIQUE 
teknologi, der forbedrer funktionaliteten og skaber 
en exceptionel klar lydkvalitet. Alle lyttesituationer 
klassificeres med præcision, og graden af tale og støj 
identificeres konstant i forhold til din egen høreprofil. 
Og med SMART WIND Manager™ reduceres støjgener 
væsentligt, mens taleforståelsen forbedres.

KONSTANT 
FORBINDELSE 
Hvis du har en iPhone eller iPad, kan du streame 
lyd af høj kvalitet direkte til dine BEYOND Z 
høreapparater. Det betyder, at du kan se video og 
få GPS-rutevejledninger m.m. direkte til begge 
ører. Og med en Android-telefon kan du streame 
alle lyde til høreapparaterne via en af vores mange 
DEX tilbehørsmuligheder.

MERE STRØM,  
I LÆNGERE TID
Oplev en hel dag med avanceret høre- og lydkvalitet, 
uden at du skal bekymre dig om at løbe tør for strøm 
takket være det avancerede ZPower sølv-zink-batteri. 

Det indeholder mere strøm end noget andet batteri 
af samme størrelse, og det tager gennemsnitligt kun 
3-4 timer at genoplade det.

Du vil sjældent løbe tør for strøm med BEYOND Z, 
men hvis du er for langt væk fra et strømstik, kan 
du blot udskifte det genopladelige batteri med et 
almindeligt zink-luft-batteri.

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 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

Valgt programfoto

Batteri-/tilslutningsstatus og Hjælp

Swipe for at skifte eller vælge program

Lydmenu: Equalizer, Lydmixer, Lydstyrke H/V

Menulinje: Start/Hjem
Programmer: Valg, Foto, Lydretning, 
Tilføj lokalitet
Flere: Find mine høreapparater, 
Instruktionsvideoer, Om



HOLDER  
HELE DAGEN 
OPLADES OM 
NATTEN
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SKABT TIL 
SMARTPHONES 
SKABT TIL DIG

Nu er det muligt at få verdens bedste lyd i et 
høreapparat, som er skabt til iPhones, sammen 
med nem genopladning og markedets længste 
batterilevetid – selv når der streames!

En elegant og brugervenlig ladestation gør det 
muligt at oplade høreapparaterne efter en lang 
dag – ligesom en mobiltelefon – når det passer ind i 
din daglige rutine. Og takket være WIDEX BEYOND 
Z chippens lave strømforbrug får du den bedste 
høreløsning, der holder forbindelsen, så du trygt 
kan stole på, at du aldrig går glip af livets særlige 
øjeblikke.

BEVAR KONTROLLEN 
BLIV I NUET
Stephanie, professor, bruger af WIDEX BEYOND Z™
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