
BEVAR  
KONTROLLEN  
BLIV I NUET



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

En elegant og brugervenlig ladestation gør det muligt at oplade høre-
apparaterne efter en lang dags brug – ligesom en mobiltelefon – når 
det passer ind i den daglige rutine. Og takket være WIDEX BEYOND Z™ 
chippens lave strømforbrug får brugerne den bedste genopladelige hø-
reløsning, hvor de trygt kan stole på, at de aldrig går glip af livets særlige 
øjeblikke. 

ALLE DE FANTASTISKE 
FUNKTIONER I WIDEX 
BEYOND™  
NU GENOPLADELIGT



HOLDER HELE DAGEN 
OPLADES OM NATTEN

Da WIDEX BEYOND Z™ har det laveste strømforbrug af 
alle genopladelige høreapparater, kan brugerne op-
leve en hel dag med den mest avancerede hørelse og 
en overlegen lydkvalitet ved streaming, uden at skulle 
bekymre sig om at løbe tør for strøm. 

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



BEVAR  
KONTROLLEN 
OVER DIN 
STREAMING
Hvis brugerne har en iPhone eller iPad, kan de streame lyd af 
høj kvalitet direkte til deres WIDEX BEYOND Z™ høreapparater. 
Det betyder, at de kan lytte til, hvad de vil, og hvor de vil det – 
uden at skulle gå på kompromis. 

HØR AL MUSIKKEN 
Få adgang til musik på farten i hi-fi-kvalitet ved at streame 
den via WIDEX BEYOND Z™. 2,4 GHz forbindelsen betyder, at 
brugerne får den bedste lydkvalitet, der findes i et høreapparat, 
i begge ører. Hvis de har en Android-telefon, kan de streame 
musik til deres høreapparater via en af vores mange DEX tilbe-
hørsmuligheder.



HØR, HVOR DU SKAL HEN
WIDEX BEYOND Z™ kan bruges til at streame rutevejled-
ninger fra en brugers GPS-app direkte til begge ører. Det 
giver brugeren langt større fleksibilitet. 

BEVAR KONTAKTEN
Brugerne kan få det bedste ud af denne personlige forbin-
delse og fjerne forstyrrelser ved at streame deres  
FaceTime-opkald, Skype-opkald eller telefonopkald via 
WIDEX BEYOND Z™ høreapparaterne. 

DET LAVESTE STRØMFORBRUG – SELV NÅR DER STREAMES

Batterilevetid i timer for 
2,4 GHz genopladelige 
løsninger. Én dag er sat til 
16 timer. Arkivdata. 
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MANGE PROGRAMFUNKTIONER
Designet specielt til at give brugerne den bedste lydprofil til deres 

omgivelser eller aktivitet

FIND MIT HØREAPPARAT
Vis det sidst kendte sted for 

dine høreapparater

BEYOND høreapparatets batteridør kan udskiftes med et efter-
monteringssæt, så det omdannes til et BEYOND Z apparat.

LYDRETNING 
Vælg retningseffekt for mikro-

foner

HAR DU ALLEREDE BEYOND?
Ved hjælp af et eftermonteringssæt kan lokale høreklinikker 
gøre eksisterende BEYOND høreapparater genopladelige ved 
blot at udskifte batteridøren. 

STANDARDBATTERIER KAN OGSÅ ANVENDES
Brugere vil sjældent løbe tør for strøm med BEYOND Z, men 
skulle der opstå behov for genopladning, og de er for langt 
væk fra et strømstik, skal de blot udskifte det genopladelige 
batteri med et almindeligt zink-luft-batteri. 

DET NATURLIGE VALG
Vi bruger sølv-zink i stedet for lithium-ion i vores batterier, 
hvilket betyder, at de er fuldt genopladelige.

DESIGN DIN EGEN HØRELSE  
NU GENOPLADELIGT



Gennemprøvet funktionalitet kendetegner BEYOND Z, når det gælder exceptionel klar lyd af 
høj kvalitet, fordi lydbehandling og -streaming er udviklet til binaural hørelse ned til mindste 
detalje. Forskning har vist, at trådløs streaming af telefonopkald via en binaural løsning giver 
en bedre taleforståelighed end en monaural løsning ved let til svært høretab*. 

BEYOND Z streamer problemfrit til begge ører, uanset om du foretager et telefonopkald, ny-
der en film eller lytter til radio. Og uanset om det er live eller streamet lyd, opfanger, filtrerer 
og behandler BEYOND Z alle lyde, så de bliver endnu tydeligere og præcise, fordi input og 
analyser anvendes til at forbedre lyden i hvert øre. De binaurale fordele er nøglen til ubesvæ-
ret og behagelig lytning.

Derudover gør vores enestående True-Input teknologi, Reduktion af svag støj og SMART 
WIND Manager™ det muligt for BEYOND Z at levere behagelig og naturlig lyd uden egenstøj 
i alle lyttesituationer. 

EXCEPTIONEL BINAURAL LYD  
I ETHVERT MILJØ 

TO ØRER ER BEDRE END ÉT
Binaural hørelse og streaming giver ubesværet lytning i alle situationer 

TRUE-INPUT TEKNOLOGI
U-platformen muliggør lineær 
behandling af et bredt område 
af lyde fra meget svage til 
meget kraftige. Input/out-
put-kurven viser A/D-kon-
verternes dynamiske område, 
som dækker fra 5 dB SPL til  
113 dB SPL – et dynamisk 
område på 108 dB lineært. 
Arkivdata. 

*Picou & Ricketts (2011), Comparison of Wireless and Acoustic Hearing Aid-Based Telephone Listening Strategies, EAR & HEARING, VOL. 32, NO. 2, 209–220
Picou & Ricketts (2013), Efficacy of Hearing Aid-based Telephone Strategies for Listeners with Moderate-to-Severe Hearing Loss, J Am Acad Audiol 24:59–70 (2013)
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WIDEX, WIDEX BEYOND Z og DEX er varemærker registreret af Widex A/S.

Apple og Apple-logoet er varemærker registreret af Apple Inc. i USA og andre 
lande. App Store er et servicemærke registreret af Apple Inc. 
Android er et varemærke registreret af Google Inc. Google Play og Google Play-
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