
TA ANSVARET FOR 
DIN HØRSEL

FREMRAGENDE LYD 
UANSETT OMGIVELSER 
WIDEX BEYOND Z™er drevet av veldokumentert 
UNIQUE-teknologi, noe som forbedrer ytelsen og 
gir svært god lydkvalitet. Hver lyttesituasjon blir 
klassifisert med presisjon, og omfanget av tale og 
støy blir hvert øyeblikk identifisert opp mot din 
egen hørselsprofil. Og med SMART WIND Manager™ 
blir irriterende vindstøy betydelig redusert mens 
taleforståelsen blir forbedret.

ALLTID TILKOBLET 
Hvis du eier en iPhone eller iPad, kan du 
streame lyd av høy kvalitet direkte til BEYOND 
Z-høreapparatene. Det betyr at du kan se videoer, 
få GPS-anvisninger og mye mer, direkte på begge 
ører. Og med en Android-telefon kan du streame 
alle lyder til høreapparatene dine via ett av våre 
mange DEX-tilbehør.

MER KRAFT,  
I LENGRE TID
Opplev en hel dag med avansert lyd- og lydkvalitet 
uten å bekymre deg for å gå tom for strøm, takket 
være den avanserte ZPower-sølvsinkcellen. 

Det gir mer strøm enn noe annet batteri i sin størrelse 
og tar i gjennomsnitt bare 3-4 timer å lade opp.

Du vil sjelden gå tom for strøm med BEYOND 
Z, men hvis du trenger en oppladning og er for 
langt unna en stikkontakt, kan du bare bytte ut 
det oppladbare batteriet med et normalt sink-
luftbatteri.

DESIGN DIN  
EGEN HØRSEL
Gjør BEYOND slik du vil ha den med den personlige 
appen. Du kan justere lyd- og lytteinnstillinger, 
bruke personlige bilder og til og med lage lydmaler 
for bestemte lyttesituasjoner – som når du er på en 
restaurant eller blant familie og venner.

BEYOND-appen er utrolig enkel å bruke. 
Et brukervennlig grensesnitt og den kjente 
sveipefunksjonen betyr at du raskt kan finne frem.

Skyv for å styre volumet

Utvalgt programbilde

Batteri-/tilkoblingsstatus og hjelp

Sveip for å bytte eller velge 
programmer

Lydmeny: Equalizer, lydmikser, volum V/H

Menyfelt: Start/hjem
Programmer: Utvalg, Bilde, 
Lyd-retning, Legg til posisjon
Mer: Finn mine høreapparater, 
Instruksjonsvideoer, Om



VARER HELE 
DAGEN 
LADES OM 
NATTEN
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LAGET FOR 
SMARTTELEFONER 
LAGET FOR  
DEG
Nå kan iPhone-høreapparatet med verdens beste 
lyd også lades. Høreapparatet har den lengste 
batterilevetiden på markedet – selv når du streamer!

Med en elegant og brukervennlig ladestasjon kan 
høreapparatene lades opp etter en lang dags 
bruk, akkurat som en mobiltelefon –-som en del 
av den daglige rutinen. Og på grunn av det lave 
strømforbruket til BEYOND Z-brikken, kan du få 
den beste, mest tilkoblede hørselsløsningen, i sikker 
forvissning om at du aldri vil gå glipp av livets 
spesielle øyeblikk.

LIGG ET SKRITT FORAN 
FANG ØYEBLIKKET
Stephanie, professor, bruker av WIDEX BEYOND Z™
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