
PYSY VASTUUSSA  
KUULOSTASI

ERINOMAINEN 
ÄÄNI KAIKISSA 
YMPÄRISTÖISSÄ 
WIDEX BEYOND Z™ -kuulokojeissa käytetään UNIQUE-
tekniikkaa, joka lisää kojeen suorituskykyä ja takaa 
poikkeuksellisen kirkkaan äänenlaadun. Jokainen 
kuuntelutilanne luokitellaan tarkasti, ja puheen määrää  
ja melutasoa verrataan koko ajan omaan kuuloprofiiliisi. 
SMART WIND Manager™ -ominaisuuden ansiosta 
tuulen äänen häiritsevyys vähenee ja puheen 
ymmärrettävyys paranee.

AINA 
YHTEYDESSÄ 
Jos sinulla iPhone tai iPad, voit toistaa laadukkaita 
ääniä suoraan BEYOND Z -kuulolaitteessasi. 
Tämä tarkoittaa, että voit kuunnella videon ääntä 
ja saada GPS-ohjeet ja paljon muuta suoraan 
molempiin korviin. Android-puhelimella voit 
suoratoistaa kaikki äänet kuulolaitteeseesi jollakin 
monista DEX-lisälaitteistamme.

ENEMMÄN 
TEHOAKAUEMMIN
Koe koko päivän kestävä parempi kuulemisen ja 
äänen laatu huolehtimatta tehon loppumisesta 
edistyneen ZPower-hopeasinkkipariston ansiosta. 

Siihen mahtuu enemmän virtaa kuin mihinkään 
muuhun samankokoiseen paristoon ja se latautuu 
keskimäärin 3–4 tunnissa.

BEYOND Z -kuulokojeista loppuu harvoin virta, 
mutta jos näin kävisi eikä sähköä ole saatavana, 
akun voi helposti korvata tavallisella sinkki-ilma-
paristolla.

SUUNNITTELE OMA 
KUULEMISESI
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 on uskomattoman 
helppokäyttöinen. Tutustuminen käy helposti 
käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja tutun 
pyyhkäisytoiminnon avulla.

Äänenvoimakkuuden säätö liu’uttamalla

Valittu ohjelmakuva

Paristo-/yhteystila ja ohjeet

Vaihda tai valitse ohjelmat 
pyyhkäisemällä

Äänivalikko: Taajuuskorjain, äänisekoitin, 
äänenvoimakkuus oikea/vasen

Valikko: Käynnistä/Aloitus
Ohjelmat: Valinta, kuva, äänen  
suunta, lisää sijainti
Lisätietoja: Löydä oma kuulokoje, 
opetusvideoita, lisätietoja



KÄYTÄ KOKO 
PÄIVÄ, LATAA 
YÖLLÄ
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VALMISTETTU 
ÄLYPUHELIMIA 
VARTEN 
VALMISTETTU 
SINUA VARTEN
Maailman parhaan äänenlaadun tarjoava 
iPhonelle suunniteltu kuulokoje on nyt saatavana 
käytännöllisenä ladattavana mallina, joka tarjoaa 
lisäksi markkinoiden pisimmän akkukäyttöajan – jopa 
suoratoistettaessa!

Pitkän päivän jälkeen kuulokoje voidaan ladata 
tyylikkäässä ja helppokäyttöisessä latausasemassa 
samaan tapaan kuin matkapuhelin – sulautuen 
täydellisesti päivittäisiin rutiineihin. BEYOND Z 
-piirin pienen virrankulutuksen ansiosta tämä on 
markkinoiden paras yhdistettävä kuulokojeratkaisu; 
voit luottaa siihen, että elämän parhaat hetket eivät 
mene ohi korvien.

HALLITSE ELÄMÄÄSI, 
ELÄ HETKESSÄ
Stephanie, professori, WIDEX BEYOND Z™ -käyttäjä
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