
DENNE LYD 
ÆNDRER 
ALT



FRA DETTE ØJEBLIK  
VIL ALLE ANDRE  
HØREAPPARATER BLIVE 
SAMMENLIGNET MED DETTE

I årtier har høreapparatindustrien været tvunget til at acceptere, at uanset 
hvor godt et høreapparat er, vil det altid lyde som et høreapparat. Brugere 
har ofte beskrevet lyden som metallisk og kunstig, og at den langt fra føles 
så naturlig og nuanceret, som de husker fra tiden, før høretabet påvirkede 
deres oplevelse af verden. 

Vi ved, at det kan være en stressende oplevelse for en bruger at vænne sig 
til et høreapparat. Især for førstegangsbrugere kan den første lydoplevelse 
ofte være overvældende, specielt med en kunstig lyd, der kan være svær at 
vænne sig til. Men med WIDEX MOMENT™ har vi skabt den mest naturlige 
og uforvrængede lyd, som et høreapparat nogensinde har leveret. Det  
sikrer en yderst tilfredsstillende og naturlig lydoplevelse for flere  
mennesker – også førstegangsbrugere.



INTRODUKTION TIL LYDEN, DER ÆNDRER ALT
Vi ved, at den bedste høreoplevelse starter med en perfekt levering af 
lyd i øret. Derfor skal vi ændre paradigmet for lydperfektion, hvis vi skal 
sætte en ny standard for den lydkvalitet, som brugere bør kunne for-
vente af deres høreapparater. 

Dette har vi opnået med den nye WIDEX MOMENT™ serie af høre- 
apparater. Vi har skabt en revolutionerende måde at behandle lyd på – 
en branchedefinerende, ultrahurtig signalvej, som fjerner de ubehagelige 
artefakter, der er forbundet med de klassiske høreløsninger. Vi kalder 
denne nye høreoplevelse Widex PureSound™. Takket være et omhyggeligt 
redesign af de integrerede kredsløb i WIDEX MOMENT™ og et mere  
detaljeret tilpasningsrationale kan alle brugere nu opleve den reneste og 
mest naturlige lyd, der nogensinde er hørt i et høreapparat. 



HVORFOR LYDER ET 
HØREAPPARAT SOM 
ET HØREAPPARAT?



En af de største grunde til den traditionelle, unaturlige lyd i høre- 
apparater er, at lyden, der behandles i høreapparatet, når trommehinden 
senere end den direkte transmitterede lyd, der bevæger sig gennem 
eller omkring eartippen. Når disse to ikke-synkroniserede signaler  
blandes i øregangen, opstår der forvrængede artefakter, der medfører 
den kunstige lyd, som mange forbinder med høreapparater. 

Når brugeres nye hørerejse starter, er det helt afgørende, at de synes 
godt om det, de hører. Uventede forvrængede artefakter kan resultere 
i en unaturlig, distraherende eller ubehagelig lydkvalitet, der i drastisk 
grad kan påvirke deres motivation for at fortsætte rejsen til et forbedret 
høreliv.

Direkte lyd Lyd ved trommehinden

FREKVENS FREKVENS



ÆNDRING AF  
PARADIGMET 
FOR LYD
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VI INTRODUCERER DEN HURTIGSTE  
LYDBEHANDLING NOGENSINDE I ET 
DIGITALT HØREAPPARAT
ZeroDelay™ teknologi giver os mulighed for at 
fjerne problemet med forsinkelsesbaseret  
forvrængning og dermed den kunstige lyd, der 
kan irritere, frustrere og skuffe så mange  
brugere – nye såvel som erfarne.
 
Blandt alle de nyskabelser, der ligger til grund 
for ZeroDelay™ teknologien, er den mest  
imponerende en brancheændrende,  
ultrahurtig signalvej, der efterlader vores 
konkurrenter langt bagefter. Vi kalder denne 
Widex PureSound™.

ENDELIGT ET GENNEMBRUD, ALLE  
KAN HØRE
Er du træt af at høre om "revolutioner" inden for 
høreapparatindustrien, som ingen rent faktisk 
kan høre? Det er vi! Derfor har vi sørget for, at 
ZeroDelay™ teknologien og den Widex  
PureSound™, den leverer, gør en reel forskel for 
rigtige brugeres høreoplevelse i det virkelige liv. 
 
Tests har vist, at et stort flertal af brugere 
foretrækker Widex PureSound™ programmet 
på tværs af forskellige lydscenarier, og at det 
var det klart mest foretrukne for både nye og 
erfarne brugere*.

BRUGERE FORETRÆKKER PURESOUND™

BRANCHENS HURTIGSTE LYDBEHANDLING
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PureSound™ Standardforsinkelse Ingen præference

*  Arkivdata.

Konkurrent A 
Konkurrent B
Konkurrent C
Widex Universal
PureSound™



NEW PHOTO - LOOP ONE

FORSKELLEN LIGGER  
I DETALJERNE



For at sætte ny rekord for hurtig signal- 
behandling i Widex PureSound™ – og stadig 
give både brugere og hørespecialister adgang 
til den samme grad af brugertilpasning,  
kontrol og konnektivitet, som man forventer  
af et Widex høreapparat – var vi nødt til at  
genoverveje platformens arkitektur. 

Vi har givet signalvejene et helt nyt design og 
tilføjet flere kerneelementer i hjertet af WIDEX 
MOMENT™ platformen:

Personal Gain Integrator er kernen i WIDEX  
MOMENT™ og kombinerer den individualiserede  
akustik, der opnås under tilpasningen via  
TruAcoustics™, med alle analyseinput fra Dual 
Speed Compressor, InterEar Feedback Canceller, 
tale- og støjalgoritmer, Fluid Sound Analyzer, 
det adaptive retningssystem og de omfattende 
brugertilpasningsdata. Dette sikrer, at lyden er 
optimeret i ethvert øjeblik - i ethvert miljø.

ZeroDelay™ Pathway er en ekstra, branche- 
ændrende og ultrahurtig signalvej.  
Denne teknologi reducerer behandlings- 
forsinkelsen mellem mikrofon og højttaler til  
under 0,5 millisekunder – og overgår dermed 
langt branchestandarderne.

ZeroDelay™ maskinen kombinerer input fra 
alle nøglekomponenter til én ren og perfekt 
lydoplevelse, herunder Dual-mic Input Control, 
der sørger for optimal brug af inputtet fra dual 
microphone array, ZeroDelay™ accelerator og 
forstærker. Denne del af processoren sikrer en 
komplet, ren og personlig lyd samt branchens 
mest imponerende høreplatform.

Og med denne nye version har vi tilføjet flere 
muligheder, bedre kontrol og større gennemsig-
tighed – samtidig med at du vil få en simpel og 
intuitiv brugeroplevelse

ET REVOLUTIONERENDE ØJEBLIK, DER BYGGER PÅ EN EVOLUTIONÆR ARV
Widex har kun kunnet skabe et paradigmeskifte som ZeroDelay™ teknologien takket være sin 
arv, der bygger på en kompromisløs sans for detaljer og fokus på den højeste kvalitet af lyd, 
som har været en del af vores DNA, siden Widex blev grundlagt i 1956.
 
Hvert høreapparat, vi producerer, bygger videre på hvert eneste, der kom før det. Vores uvilje 
mod at gå på kompromis og vores evne til at træffe de rigtige beslutninger i fortiden betyder, 
at vi er unikt positioneret til at sætte standarden for fremtidens lydkvalitet. 



DET HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE AT GIVE KLIENTERNE 
DEN BEDSTE LYD
Hørespecialister over hele verden sætter allerede deres lid til vores  
COMPASS™ GPS tilpasningssoftware for at sikre, at deres klienter får mest 
muligt ud af vores høreapparater. Og i denne version har vi tilføjet højere 
detaljeringsgrad og mere kontrol og gennemsigtighed, samtidig med at 
oplevelsen forbliver enkel og intuitiv. Det betyder, at det er nemt at træffe 
de rigtige valg for dine klienter, så de kan få glæde af den bedst mulige lyd.

Vi har tilpasset arbejdsgangen, gjort det nemmere at forstå de rigtige 
valg og forbedret præcisionen af den personliggjorte implementering af 
forstærkning med TruAcoustics™, vores automatiserede akustiske  
in-situ optimering. 

Hensigten med alle disse opdateringer og forbedringer er at give dig en 
nemmere arbejdsgang, tydeligere anbefalede valg og en mere intuitiv 
forståelse af alle tilpasningsparametre, så du kan få fuldt udbytte af den 
nye audiologiplatform for WIDEX MOMENT™ .

EN LYD, DER ÆNDRER ALT,  
KRÆVER EN TILSVARENDE  
TILPASNINGSOPLEVELSE



SÅ LET SOM INGENTING 
Et brugerinterface i et helt nyt design og med et mere intuitivt flow 
betyder, at du kan bruge mindre tid på at navigere i vores tilpasnings-
software og mere tid sammen med dine klienter. Vores nye 3-trins 
navigator og opdaterede visualiseringer betyder, at du altid ved, hvor du 
er i tilpasningsprocessen, og at virkningen af dine valg og anbefalinger 
er tydelig på alle stadier. 

Vi har arbejdet hårdt på at reducere antallet af klik, som kræves for at 
sikre den mest præcise tilpasning for dine klienter. Men lad dig ikke  
snyde af enkelheden ved det nye interface. Ved hvert klik bliver million-
er af parametre og tusindvis af beregninger behandlet for at opnå det 
ultimative resultat – den bedst mulige lyd for hver enkelt bruger. 

BYD DINE BRUGERE VELKOMMEN TIL WIDEX PURESOUND™
Den opdaterede version af COMPASS GPS er din mulighed for at vise 
klienterne, hvor banebrydende Widex PureSound™ paradigmet er. Når 
Widex PureSound™ anbefales til din klients høretab, installeres Widex 
PureSound™ programmet automatisk som et tvillinge-masterprogram 
på linje med det klassiske Widex Universal-program. Vi har sørget for at 
gøre det nemt for dig, som hørespecialist, både at tilbyde dine klienter 
den klassiske Widex profil og den nye Widex PureSound™  oplevelse, så 
de på egen hånd kan opleve det fulde omfang af fordelene ved denne 
utrolige nye lyd.



GÅ ALDRIG GLIP AF ET ØJEBLIK 
MED DET MINDSTE GENOPLADELIGE 
HØREAPPARAT PÅ MARKEDET



UTROLIGT KRAFTFULDT. IMPONERENDE DISKRET
Ud over at være tilgængelig i flere RIC- og i-øret-modeller har vi 
formået at integrere alle de fantastiske fordele ved WIDEX MOMENT™ 
platformen i markedets mindste genopladelige lithium-ion RIC-høre-
apparat. Med WIDEX MOMENT™ mRIC R D kan dine brugere føle sig 
trygge ved at vide, at de altid har den kraft, de behøver, i en diskret 
høreløsning, og at de aldrig igen skal bøvle med høreapparatbatterier. 

NEMME AT OPLADE. GÅ IKKE GLIP AF NOGET
Widex mRIC-opladeren er kompakt og smukt designet med et  
letvægts-hus i børstet anodiseret aluminium. Den oplader via trådløs 
strømoverførsel, hvilket betyder, at der ikke er nogen kontakter, der skal 
holdes rene, og ingen placeringsproblemer – bare ubesværet, intuitiv 
opladning. 

Nem trådløs opladning og intuitiv betjening.  
Praktisk bærbar størrelse

Den er lille nok til at tage med hvor som helst og enkel nok til at indgå 
problemfrit i enhver brugers liv. Du skal blot vippe dækslet op og  
placere høreapparaterne i opladningsåbningerne, så begynder de at 
oplade. En komplet 4-timers opladning giver brugerne mellem 16 og 20 
timers brug, afhængigt af streamingtid*. Men hvis det er nødvendigt, 
kan 30 minutters opladning give 4 timers brug i akutte situationer. 

LED-indikatorer giver brugeren mulighed for at overvåge 
opladningsstatus – og aldrig gå glip af et øjeblik

Hængslet dæksel forhindrer
støv/snavs i at trænge ind og sikrer  

pålidelig funktion
USB-stik (medfølger), der passer  
til brugerens eksisterende enheder

*  Forventet driftstid – afhænger af brugsmønster, høretab, lydmiljø, 
batteriets alder og brug af DEX tilslutninger.



NANOTEKNOLOGI  
TIL VORES BEDST 
BESKYTTEDE 
HØREAPPARAT  
NOGENSINDE

Strømlinet overflade (ingen batteridør) 
begrænser risikoen for fugtindtrængning

En trådløs opladningsløsning betyder, at der ikke er nogen batteridør og 
dermed færre åbninger, som fugt kan trænge ind ad. Men vi ønskede at 
gå et skridt videre for at gøre WIDEX MOMENT™ mRIC R D så fugt- 
resistent som muligt. Vi valgte derfor at bruge mere holdbare MEMS- 
mikrofoner, tilføjede en O-ring omkring det 8-polede stik og  
redesignede mikrofonindgangene. 



For hele sortimentet af WIDEX MOMENT™ høreapparater gælder det, at 
centrale dele, såsom mikrofonpakninger og kredsløbsblok, er behandlet 
med en avanceret vandbestandig nanocoating for at reducere risikoen 
for fugtskader. Fordi mindre korrosion er lig med længere holdbarhed.

EN NY HØJTTALER GIVER VORES BEDSTE LYD TIL FLERE 
ØRER
I modsætning til de fleste højttalere, som er lavet af plast, er de nye  
højttalere i WIDEX MOMENT™ mRIC R D fremstillet af rustfrit stål.  
Det gør, at de kan laves mindre end tidligere udgaver, og det giver en 
mere komfortabel pasform til brugere med små øregange. Og deres 
øgede effekt betyder, at du kan dække det meste af tilpasningsområdet 
med kun to højttalertyper. Det nye design fungerer perfekt sammen 
med alle Widex eartips. Det gør det enklere og nemmere for dig at  
personliggøre din service, uden at skulle have mange forskellige varer  
på lager.

NYE INDIVIDUELLE FARVER BETYDER ENDNU NEMMERE 
BRUG
En ny blå/rød høreapparatskal til individuelle modeller af WIDEX  
MOMENT™ gør det nemmere for brugerne at holde styr på, hvilket høre-
apparat der er til henholdsvis venstre og højre øre. Kombineret med en 
individuel frontplade sørger de nye skaller stadig for diskretion.  
Matchende skaller og frontplader i tre forskellige nuancer afrunder  
paletten af individuelle farvevalg.

Mikrofonpakning og 
kredsløbsblok behandlet med  

vandbestandig nanocoating



Widex bestræber sig på at levere ægte naturlig lyd til alle, 
uanset hvem det er, eller hvad man ønsker at høre. For at kunne 
levere individuel lyd har vi skabt verdens første og eneste  
kunstigt intelligente høreapparat, der kan lære, hvordan den 
enkelte bruger ønsker at høre i øjeblikket, og opdatere sin  
lydoplevelse.

Den kunstige intelligens analyserer brugerpræferencer ind- 
samlet via SoundSense Learn appen og præsenterer hurtigt 
den skræddersyede lyd, som brugeren ønsker. Indtil nu har 
SoundSense Learn skabt næsten 1 million personlige lydløs-
ninger til brugere rundt om i verden, og hver især gør de vores 
kunstige intelligens mere effektiv end nogensinde før og giver 
dermed en bedre tilpasning i klinikken. Dette skyldes, at  
brugere nu kan dele disse værdifulde data med deres høre- 
specialist, så denne får et uvurderligt indblik i brugernes høre- 
oplevelser i det virkelige liv. 

NATURLIG LYD  
VIA KUNSTIG  
INTELLIGENS



MERE KONTROL MED SOUNDSENSE LEARN
SoundSense Learn hjælper nemt brugerne med at opnå en bedre og mere 
personlig lyd. Med blot et par tryk i smartphone-appen* til WIDEX  
MOMENT™ kan brugerne nu dele præferencer, der gør den lyd, de hører, 
mere naturlig i de øjeblikke, der betyder mest for dem. Og med WIDEX 
MOMENT™ har SoundSense Learn et intuitivt interface for at gøre det 
mere ubesværet at opnå den bedste lyd.
 
MERE FORSTÅELSE MED REAL-LIFE INSIGHTS
Med Real-Life Insights kan hver enkelt bruger nu sikkert dele de værdi- 
fulde data, de genererer, når de opretter personlige programmer, med 
deres hørespecialist. Dette bredere kig ind i det virkelige liv  
gennem klienternes ører og præferencer betyder, at du får et hidtil uset 
indblik i, hvordan de ønsker at høre i hver enkelt unik høresituation. 
Real-Life Insights kan give hørespecialisterne brugbare data om deres 
klienter, dvs. deres lydpræferencer og de situationer, hvor de personlige 
lyttepræferencer fører til bedre personlige høreløsninger.
 
MERE ADGANG MED WIDEX REMOTE CARE™
En styrkelse af hørespecialisters muligheder handler også om at kunne  
nå ud til klienterne, uanset hvor de er – med den fulde effekt af deres  
værktøjskasse for tilpasning og finjustering. WIDEX REMOTE CARE™ 
giver hørespecialister mulighed for at få kontakt med deres klienter og 
fjernjustere deres høreapparater uden at gå på kompromis. Og fordi alle 
de data, der deles via Real-Life Insights, også er tilgængelige via WIDEX 
REMOTE CARE™, kan du komme med anbefalinger til klienterne baseret på 
deres faktiske høreudfordringer, uanset hvor de er i verden.

REAL-LIFE INSIGHTS

WIDEX REMOTE  
CARE™ 

SOUNDSENSE LEARN

*  WIDEX MOMENT™ appen fungerer sammen med følgende WIDEX MOMENT™ modeller: mRIC R D (MRR2D) og RIC 312 D 
(MRB2D). Alle andre modeller bruger WIDEX TONELINK™ appen til styring af nøglefunktioner.
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WIDEX MOMENT™ SERIEN

MODEL mRIC R D RIC 10 RIC 312 D

STILTYPE RIC RIC/RITE

HØJTTALER V.2 M-højttaler V.2 P-højttaler S-højttaler M-højttaler S-højttaler M-højttaler

Mulighed for åben tilpasning Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Batteristørrelse Li-ion/312 Li-ion/312 10 10 312 312

Batterilevetid 16-20 timer 16-20 timer 100 timer 100 timer 165 timer 165 timer

Beskyttelse mod støv og fugt IP-68 IP-68 IP-68 IP-68 IP-68 IP-68

Genopladelig løsning Li-ion Li-ion – – – –

BRUGERSTYREDE FUNKTIONER

Volumenkontrol via knap, DEX eller MOMENT app via knap, DEX eller MOMENT app via DEX eller app via DEX eller app via knap, DEX eller MOMENT app via knap, DEX eller MOMENT app

Præferencekontrol Ja Ja via DEX eller app via DEX eller app Ja Ja

Programskift via knap, DEX eller MOMENT app via knap, DEX eller MOMENT app via DEX eller app via DEX eller app via knap, DEX eller MOMENT app via knap, DEX eller MOMENT app

Telespole via FM + DEX via FM + DEX via FM + DEX via FM + DEX Ja Ja

TILBEHØR

Kompatibel med DEX enhed* Alle Alle Alle Alle Alle Alle

Fjernbetjening (valgfri) via DEX og/eller MOMENT app via DEX og/eller MOMENT app via DEX og/eller app via DEX og/eller app via DEX og/eller MOMENT app via DEX og/eller MOMENT app

TV PLAY** Ja Ja – – Ja Ja

CROS – – Ja Ja – –

DAI-kompatibel via FM+DEX  via FM+DEX  via FM+DEX  via FM+DEX  via FM+DEX  via FM+DEX  

TEKNISKE DETALJER

Maks. forstærkning/MPO (dB/dB SPL) 69 - 128 71 - 133 63 - 118 69 - 124 62 - 118 69 - 124

Båndbredde (Hz) 100 - 10000 100 - 8050 100 - 10000 100 - 10000 100 - 10000 100 - 10000

Tilpasningsområde (dB) 0 - 90 20 - 110     0 - 80 0 - 90 0 - 80 0 - 90

*   TV-DEX, COM-DEX. RC-DEX, FM+DEX
    COM-DEX REMOTE MIC 
**  Tilgængelig med WIDEX MOMENT™ 

kompabilitet ultimo 2020
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RIC 312 D XP IM IP CIC

RIC/RITE ITE/ITC ITE/ITC ITE/ITC CIC

P-højttaler HP-højttaler

– – – – – –

312 312 312 312 312 10

160 timer 155 timer 150 timer 160 timer 135 timer 105 timer

IP-68 IP-68 IP-68 IP-68 IP-68 IP-68

– – – – – –

via knap, DEX eller MOMENT app via knap, DEX eller MOMENT app via DEX eller app via DEX, knap eller app via DEX, knap eller app via DEX eller app

Ja Ja via DEX eller app via DEX, knap eller app via DEX, knap eller app via DEX eller app

via knap, DEX eller MOMENT app via knap, DEX eller MOMENT app via DEX eller app via DEX, knap eller app via DEX, knap eller app via DEX eller app

Ja Ja Ja via FM + DEX via FM + DEX via FM + DEX

Alle Alle Alle Alle Alle Alle

via DEX og/eller MOMENT app via DEX og/eller MOMENT app via DEX og/eller app via DEX og/eller app via DEX og/eller app via DEX og/eller app

Ja Ja – – – –

– – Ja Ja Ja Ja

via FM+DEX  via FM+DEX  via FM+DEX via FM+DEX via FM+DEX via FM+DEX

70 - 132 84 - 138 67 - 128    63 - 123 68 - 127 63 - 124

100 - 6750 100 - 7300 100 - 9800 100 - 10000 100 - 10000 100 - 9700

20 - 110 50 - 115 0 - 85 Op til 90 Op til 90 Op til 90

FARVEUDVALG
BTE-modeller – 13 farver

ITE-modeller – 3 farver

Tech sort
(118)

Titangrå
(121)

Sølvgrå
(119) 

Mørk kirsebær
(116)

Kastanjebrun
(115)

Gyldenbrun
(120)

Honningblond
(114)

Efterårsbeige
(123)

Perlehvid
(068)

Dybblå
(136)

Sportsrød
(076)

Middel-
havsturkis

(078)

Shocking pink
(077)

Beige
(025)

Lerbrun
(028)

Mørkebrun
(107)



DERFOR ER WIDEX MOMENT™  
DET RIGTIGE FOR DINE KLIENTER
For at hjælpe dine klienter med at høre  
bedst muligt omfatter WIDEX MOMENT™ en 
eksklusiv lydklasseteknologi, der automatisk 
tilpasser høreapparatet til klientens specifikke 

lyttebehov. Med WIDEX MOMENT™ får du optimal 
tydelighed, komfort og hørbarhed i hver enkelt 
situation – uden at skulle trykke på en knap.

FUNKTIONALITETS- 
NIVEAU/- 
FORDEL

SOCIAL MUSIK RO SELSKAB TRANSPORT BY

– Klassisk eller moderne – med tale – med tale – med tale – med tale

WIDEX MOMENT™ 440

WIDEX MOMENT™ 330

WIDEX MOMENT™ 220

WIDEX MOMENT™ 110



* Forberedt til fremtidig tilslutning til Android (ASHA)   ** Omfatter ikke SoundSense Learn

FUNKTIONALITETS- 
NIVEAU/-FORDEL

Forbedret 
taleforståelighed
Få fremhævet tale 

og reduceret støj fra 
omgivelserne

Reduktion af 
vindstøj 

Hør tydeligt, selv når 
det blæser

Naturlig 
lydoplevelse

Vælg mellem den 
velkendte Widex lyd 
eller den nye Widex 

PureSound™

Automatisk 
regulering af lyd

Ikke brug for at regulere 
høreapparatet i enhver 

situation

Direkte Bluetooth® 
-streaming

Stream lyd direkte fra 
Apple- eller Android-

enheder*

Nem betjening
Intuitiv app og kunstig 
intelligens guider dig til 

den bedste lyd

WIDEX 
REMOTE CARE™

Muliggør tilpasning og 
finjustering på ethvert 

sted, som klienten 
anmoder om 

Real-Life 
Insights

Gør rådgivning 
nemmere ved at give 
adgang til klienternes 

personlige programmer 

WIDEX MOMENT™ 440 JA JA JA JA

WIDEX MOMENT™ 330 JA JA JA JA

WIDEX MOMENT™ 220  JA JA JA JA

WIDEX MOMENT™ 110     JA **     JA ** JA JA



WIDEX MOMENT™ APPS

*  WIDEX MOMENT™ appen fungerer sammen med følgende  
WIDEX MOMENT™ modeller: mRIC R D (MRR2D) og RIC 312 D 
(MRB2D). Alle andre modeller bruger WIDEX TONELINK™ appen  
til styring af nøglefunktioner.

** Fås med WIDEX MOMENT™ kompatibilitet ultimo 2020.

FORBEREDT TIL EN VERDEN AF STREAMING
Vi mener, at et høreapparat ikke bare skal leve op til nutidens krav, men også være forberedt til  
morgendagens behov. Derfor har vi opgraderet Bluetooth®-konnektiviteten i WIDEX MOMENT™ for  
at sikre, at det er parat til at håndtere streaming fra flere enheder end nogensinde før. 

Den nye BT 2,4 GHz radiochip i WIDEX MOMENT™ giver ikke kun mulighed for at streame den højeste 
kvalitet fra iOS og DEX tilbehør, men er også forberedt til fremtidig tilslutning til 
Android-enheder og vores WIDEX TV PLAY™** system.

Med WIDEX MOMENT™ har brugere mulighed 
for at styre deres høreapparat fuldt ud ved 
hjælp af WIDEX MOMENT™ appen på deres 
Apple- eller Android-smartphone*. Ud over 
mange andre styrefunktioner er det måden, de 
håndterer styrken ved SoundSense Learn på. 

Grundige tests har bekræftet, at appen er nem 
og intuitiv, og at en "dark mode" sikrer diskret 
brug.

Menu
Hjælp i appen Nulstil lyd 

Vælg program

Betjeningsknapper til lydløs, 
lydstyrke og equalizer

Udskift eller
vælg program

Hjem, SoundSense  
Learn og menu

Betjeningsknapper  
til lydløs og
volumenkontrol

Flere valgmuligheder 
(for ikke-lydreguleringer)

Nulstil lyd 

Gem ændringer som  
personligt program

Generelle  
lydreguleringer

Frekvens, lydstyrke

Hjælp i appen

WIDEX MOMENT™ App WIDEX TONELINK™ App



COM-DEX
• Ægte håndfri kommunikation
• Kompatibel med de fleste mobiltelefoner
• Streamer lyd fra de fleste Bluetooth®-enheder
• Fås i tre flotte farver
• 8 timers streamingtid
• 8 dages standby/kontroltid*
• Halsslynge i behageligt stof
• Styrer dine høreapparater via COM-DEX appen

*12 timer om dagen

Med WIDEX MOMENT™ er konnektivitet ikke begrænset til 
dine apps. Vores udvalg af DEX kommunikationsløsninger 
holder brugere i forbindelse med en hel verden af lyde.

KOMPLET DEX  
KONNEKTIVITET

• Forbindes trådløst med alle trådløse Widex 
høreapparater via COM-DEX

• Praktisk stålklips gør det nemt at sætte  
den på

• Mikrofonlyden slås til/fra på knappen  
til COM-DEX Remote Mic

• Mikrofonen kan også betjenes med  
COM-DEX appen

• Op til 8 timers streamingtid

COM-DEX REMOTE MIC

• Lyd i høj kvalitet 
• Ultralav forsinkelse med  

Echo-Free™ 
• Input til både TV og hifi- 

systemer 
• HA-mik Fra-funktion
• 10 timers nonstop-kapacitet
• Genopladelig i TV-Base

RC-DEX
• Programskift
• Lydstyrke op/ned
• Øje til nøglering 
• Cirka 12 måneders batteri-

levetid
• Låseomskifter

FM+DEX
• En fleksibel enhed til 

FM-streaming, linjeindgang 
og telespole

• Lille og nem at betjene
• Antennerækkevidde op til 

30 m
• 10 timers batterikapacitet

WIDEX MOMENT™ mRIC R D og RIC 312 D (2,4 GHz) høreapparater fungerer 
perfekt sammen med WIDEX TV PLAY™ − den hidtil mest alsidige, stabile og 
ukomplicerede løsning til streaming af lyd.

• Med den optimerede streamingstabilitet kan brugere bevæge sig frit 
omkring i rummet uden at gå glip af et eneste sekund af den enestående 
TV-stereolyd, som TV PLAY™ leverer.

• TV PLAY™ er både en elegant og alsidig TV-streamingløsning, der integreres 
perfekt i en moderne indretning, hvor enheden enten kan placeres foran 
TV'et eller monteres på bagsiden

• Den brugervenlige app installeres intuitivt og er nem at parre, så brugere 
selv kan tilpasse deres lytteoplevelse med appen og nyde deres foretrukne 
TV-øjeblikke

Du kan styre TV PLAY™ med knappen på dit høreapparat, din RC-DEX  
fjernbetjening eller WIDEX MOMENT™ appen

ELEGANT OG STABIL STREAMING AF TV  
MED WIDEX TV PLAY™**

TV-DEX
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