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SAMI SI MŮŽETE 
DOLADIT PRVNÍ 
SKUTEČNĚ 
CHYTRÉ 
SLUCHADLO  
NA SVĚTĚ

Nyní se kvalita Vašeho poslechu může vyvíjet  
v reálném čase a v reálných situacích.  

Sluchadlo WIDEX EVOKE™ Vám nabízí interaktivní 
možnosti, které Vám pomohou intuitivně upravit 
Váš poslech kdekoli, takže v případě potřeby máte 
poslech ve svých rukou. A když naopak nechcete 
dělat vůbec nic? EVOKE™ se sám přizpůsobí 
potřebám Vašeho skutečného života a prostředí,  
ve kterém se pohybujete. 

Neunikne Vám tedy ani jedne okamžik.

WIDEX EVOKE™ nabízí širokou škálu modelů  
a barev a přizpůsobí se tak Vašim potřebám, 
preferencím a životnímu stylu.



EVOKE™ rozpozná rozdíl mezi vážnou a moderní 
hudbou. Mezi poklidným setkáním v rodinném kruhu  
a bujarým večírkem. Nikde s vámi neztratí krok  
– neustále mapuje Vaše okolí a přizpůsobuje se mu. 
Protože zvuky, kterými jste obklopeni, se neustále 
mění, EVOKE™ se jim automaticky přizpůsobuje  
- v reálném čase, přitom hladce a citlivě.

DRŽÍ KROK S VAŠÍM 
ŽIVOTEM

SAMI MŮŽETE SVÉ 
SLUCHADLO JEŠTĚ 
ZDOKONALIT
Pokaždé, když aktivně doladíte svůj poslech, 
sluchadlo WIDEX EVOKE™ zjišťuje, jak si přejete slyšet 
a učí se od Vás. Řekněme, že si upravíte poslech při 
večeři s přáteli - sluchadlo EVOKE™ se tím naučí, 
jaké nastavení poslechu preferujete v podobných 
situacích. Widex tím navíc získá unikátní možnost 
využít anonymních údajů o provedených úpravách ke 
zdokonalení technologie u všech sluchadel EVOKE™. 
Jinými slovy, inteligentní EVOKE™, který si pořídíte 
dnes, se stane ještě chytřejším v budoucnu.



Přáli byste si ještě individuálnější poslech? Naučte 
svůj EVOKE™, jak si přejete slyšet pouhými 
několika kliknutími v aplikaci EVOKE™. Nová funkce 
SoundSense Learn Vám nabídne dvě varianty 
poslechu. Stačí si je pouze vyslechnout a zvolit 
tu, která Vám zní lépe. Těchto výběrů můžete 
provést tolik, kolik budete chtít, dokud nedosáhnete 
dokonalého poslechu. Nikdy nebylo snazší jemně 
doladit svůj poslech přímo v situacích, ve kterých to 
potřebujete. 

SNADNÉ, INTUITIVNÍ, 
NA MÍRU

V hlučných situacích potřebujete, aby Vaše 
sluchadlo odfiltrovalo všechno, co může rušit 
srozumitelnost řeči. Ale v tichém prostředí si 
naopak můžete přát slyšet všechny drobné detaily. 
EVOKE™ je vybaven novým systémem, který 
nastaví optimální zvuk pro různá zvuková prostředí. 
Nyní můžete slyšet vše, co se v reálném životě 
odehrává a o nic tak nepřijít. 

SLYŠET KAŽDÝ DETAIL



Každý zvuk má svůj vlastní “recept”. A čím reálnější 
zvuk je, tím je pro nás srozumitelnější. Proto jsme 
sluchadlo EVOKE™ vybavili tím nejpřirozenějším 
zvukem, který si dnes u sluchadla můžete představit. 

SKUTEČNĚ PŘIROZENÝ 
ZVUK 

EVOKE™ se od Vás pomalu učí a zapamatovává 
si veškeré změny hlasitosti, které inteligentně 
aplikuje ve všech podobných situacích – i když se 
ocitnete v místě, kde jste nikdy předtím nebyli. 
Díky nové technologii SoundSense Adapt je 
Evoke™ tak inteligentní, že snadno zapomenete,  
že ho vůbec máte! 

Pokud patříte mezi ty, kteří nechtějí své sluchadlo 
ovládat, používejte pouze Univerzální program, 
který se automaticky přizpůsobí okolnímu 
prostředí. Do svého poslechu tedy zasahovat, 
nemusíte.

SNADNO ZAPOMENETE, 
ŽE HO MÁTE 

JEDEN PROGRAM 
VHODNÝ DO 
VŠECH SITUACÍ
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NAVEDE VÁS K DOKONALÉMU POSLECHU

Vylepšete svůj poslech v reálných situacích díky 
pouhému poslechu dvou variant, které Vám nabídne 
aplikace EVOKE. Vy si pouze vyberete, která Vám 
zní lépe - A nebo B. Čím častěji toto porovnání 
provedete, tím více se od Vás EVOKE™ naučí, jak 
si přejete v danou chvíli slyšet. Vaše preferované 
nastavení poslechu si pak můžete uložit jako svůj 
vlastní program a použít ho příště, když se ve stejném 
prostředí opět ocitnete.  

Navíc Vám aplikace EVOKE™ umožní: 

• Úplné ztišení nebo úpravu hlasitosti
• Úpravu zvuků pomocí ekvalizéru  
•  Vytvoření vlastních programů, u kterých si nastavíte 

svůj název, fotografii a upravíte poslech
•  Přidání GPS souřadnic k programům a funkci najít 

sluchadla v případě jejich ztráty

Aplikace EVOKE™ je kompatibilní pouze  
s modelem EVOKE™-F2.

UMOŽŇUJE SNADNÉ OVLÁDÁNÍ 
ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

Využijte svůj mobilní telefon místo dálkového ovladače 
pro snadné přepínání programů, úpravu hlasitosti, 
úplné ztišení a změnu směru poslechu. Velmi intuitivní 
aplikaci TONELINK máte neustále při ruce a ovládání 
sluchadel se stane zcela přirozenou součástí Vašeho 
každodenního života.  S aplikací TONELINK tak 
zcela odpadá potřeba používat ovladač nebo hledat 
regulátor na sluchadlech. Aplikace TONELINK je 
kompatibilní se všemi modely řady EVOKE™. 

EVOKE™ APLIKACE TONELINK APLIKACE

Stáhněte si 
aplikaci na:

Stáhněte si 
aplikaci na:



DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ DEX – 
PROPOJENÍ, OVLÁDÁNÍ A KOMUNIKACE
Doplňková zařízení DEX Vám pomohou se snadno 
propojit s audio zařízeními, televizí, dálkovými 
ovladači, mobilními i pevnými telefony. Poraďte se 
s Vaším sluchadlovým odborníkem, které zařízení by 
pro Vás bylo vhodné.  

Sluchadla EVOKE jsou dostupná v šesti závěsných 
(BTE) a čtyřech nitroušních (ITE) modelech. 
Váš sluchadlový odborník Vám pomůže zvolit 
ten správný model s ohledem na typ Vaší 
nedoslýchavosti a životní styl.

U závěsných modelů můžete vybírat mezi 10 různými 
barvami a sladit tak sluchadlo s barvou Vaší pleti, vlasů, 
anebo zvolit tu, která se Vám líbí.

ZŮSTAŇTE  
VE SPOJENÍ  

EVOKE™  
MODELY

CALL-DEX
Pro diskrétní přenos  

hovorů z mobilního telefonu

COM-DEX 
REMOTE MIC

Vzdálený mikrofon pro lepší  
srozumitelnost v hluku

PASSION FUSION FUSION2 FASHION
MINI

FASHION
POWER

FASHION

TV-DEX
Pro přenos zvuku 

z televize

FM-DEX
Propojení s FM, 

indukčními  
a audio systémy

COM-DEX
Propojení s mobilním 

telefonem  
pomocí BT

RC-DEX
Váš dálkový  

ovladač

UNI-DEX
Propojení s mobilním 

telefonem  
pomocí 3,5mm kablíku

TV-PLAY
Pro přenos zvuku 
z televize přímo 

do sluchadel 
(pouze pro modely F2)

ZVOLTE SI SVOU BARVU

IIC CIC IM/IPXP

NITROUŠNÍ (ITE) MODELY

ZÁVĚSNÉ (BTE) MODELY

025 027028

123 081 119 121

071 068069 076

118

136



KTERÝ EVOKE™ JE PRO MĚ TEN PRAVÝ?
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NEJVYŠŠÍ KVALITA
Pokud požadujete tu nejmodernější 
technologii bez jakýchkoliv kompromisů:

• Sluchadlo s největším množstvím 
automatických prvků

• Přirozenější a skutečnější zvuk než kdykoli 
před tím

• Nejlepší pro srozumitelnost řeči v jakémkoli 
prostředí

• Automaticky se přizpůsobí okolnímu prostředí v 11 různých 
poslechových situacích

• Zapamatuje si změny hlasitosti a aplikuje je v podobných 
situacích – i ve zcela novém prostředí

• Nejlepší systém pro potlačení hluku větru v oboru sluchadel, 
ideální při použití venku 

• Okamžitý poslechový komfort a jasná řeč v tichém  
i hlučném prostředí 

• Snadno Vás dovede k lepšímu poslechu, zapamatuje si Vaše 
poslechové preference a neustále se díky Vám zdokonalujeW
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SKVĚLÝ VÝKON
Pokud očekáváte vysoký standard ve všem, 
co děláte:

• Automaticky se přizpůsobí okolnímu 
prostředí v 7 různých poslechových 
situacích

• Umožní skvělou srozumitelnost řeči  
i v náročných situacích 

• Je ideální volbou pro aktivní životní styl

• Zapamatuje si změny hlasitosti a aplikuje je v podobných 
situacích – i ve zcela novém prostředí

• Snadno Vás dovede k lepšímu poslechu, zapamatuje si Vaše 
poslechové preference a neustále se díky Vám zdokonaluje

KVALITA ZA SKVĚLOU CENU
Pokud požadujete kvalitu za odpovídající cenu:

• Automaticky se přizpůsobí okolnímu prostředí 
ve 4 různých poslechových situacích

• Zapamatuje si změny hlasitosti a aplikuje je 
v podobných situacích – i ve zcela novém 
prostředí

• Volitelný program Komfort rychle zajistí poslechový komfort 
jak v tichu, tak v hluku

• Snadno Vás dovede k lepšímu poslechu, zapamatuje si Vaše 
poslechové preference a neustále se díky Vám zdokonaluje

DOSTUPNÁ KVALITA
Pokud hledáte dobré sluchadlo za dostupnou 
cenu:

• Automaticky se přizpůsobí okolnímu 
prostředí ve 3 různých poslechových 
situacích

• Pomůže jasněji slyšet řeč a tiché zvuky 

VÍCE NA WIDEX.CZ
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