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DET ENESTE HØREAPPARAT, 
DER IKKE LYDER SOM ET 
HØREAPPARAT

WIDEX MOMENT™ tager hånd om en af de 
store uløste udfordringer, som høreapparat- 
industrien står overfor: Hvordan overvinder 
man forsinkelsesbaseret forvrængning, der 
efterlader mange lyttere med en kunstig, u- 
tilfredsstillende og demotiverende høre- 
oplevelse.

Det omfatter ZeroDelay™ teknologi, som er en 
helt ny og revolutionerende måde at håndtere 
lyd på. Den behandler lydsignalet hurtigere end 
noget andet digitalt høreapparat – og fjerner 
forsinkelsesbaserede artefakter.

BRANCHENS HURTIGSTE LYDBEHANDLING
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NU ER DET ENDNU  
NEMMERE AT TRÆFFE  
DE RIGTIGE VALG

SÅ NEMT SOM INGENTING 
Vi har opdateret vores COMPASS™ GPS-tilpasningssoftware og med denne nye version har vi tilføjet 
flere muligheder, bedre kontrol og større gennemsigtighed – samtidig med at du vil få en simpel og  
intuitiv brugeroplevelse 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.



Da mindre korrosion er lig med længere holdbarhed, er centrale 
dele af WIDEX MOMENT™, såsom mikrofongitter og kredsløbsblok, 
behandlet med en avanceret vandbestandig nanocoating. Desuden 
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. 

GENOPLADNING ER  
NU MERE DISKRET  
END NOGENSINDE FØR

SKABT TIL AT HOLDE

Brugere behøver ikke længere at gå på kompromis med lyden på 
bekostning af nem genopladning. WIDEX MOMENT™ fås som et 
genopladeligt lithium-ion RIC-høreapparat – det mindste af sin type, 
der fås. Revolutionerende ændring af lyd og nem genopladning af 
den mindste og mest diskrete pakke nogensinde.



SKABT TIL AT HOLDE

Nem trådløs opladning og intuitiv betjening.  
Praktisk bærbar størrelse

LED-indikatorer giver brugeren mulighed 
for at overvåge opladningsstatus – og 

aldrig gå glip af et øjeblik

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

Hængslet dæksel forhindrer 
støv/snavs i at trænge ind 

og sikrer  
pålidelig funktion



STREAM FRA  
FLERE ENHEDER END  
NOGENSINDE FØR
Vi har opgraderet 2,4 GHz Bluetooth®-konnektiviteten i WIDEX  
MOMENT™, så brugere nu kan streame fra iOS, Widex TV PLAY™* 
og andet DEX tilbehør samt fremtidig tilslutning til Android- 
enheder. Så nu er alle klar til at kunne nyde al den streaming- 
underholdning, verden har at byde på. 

* Fås med WIDEX MOMENT™ kompatibilitet ultimo 2020 



LØSNING/FORDEL Forbedret tale- 
forståelighed

Reduktion af 
vindstøj 

Naturlig 
lydoplevelse

Automatisk 
regulering  

af lyd

Direkte 
Bluetooth® 
-streaming*

Nem at  
betjene

WIDEX 
REMOTE  
CARE™

Real-Life 
Insights

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

For at hjælpe dig med at høre bedst muligt omfatter WIDEX  
MOMENT™ eksklusiv lydklasseteknologi, der automatisk tilpasser 
høreapparatet til dine specifikke lyttebehov. Med WIDEX MOMENT™ 
får du optimal tydelighed, komfort og hørbarhed i hver enkelt  
situation – uden at skulle trykke på en knap.

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

DERFOR ER WIDEX 
MOMENT™ DET  
RIGTIGE FOR DIG

PERFORMANCE 
LEVEL/BENEFIT 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
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Widex, WIDEX MOMENT™, Puresound™, ZeroDelay™ Technology, TruAcoustics™, WIDEX 
REMOTE CARE™, ToneLink™, TV Play™ 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, Google Play og Google Play-logoet er varemærker registreret af Google Inc.
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Widex MOMENT™ fås i tre bag-øret-modeller (RIC) og tre 
i-øret-modeller (ITE). Din hørespecialist kan hjælpe dig med at 
vælge den rigtige model til dit specifikke høretab og din  
personlige livsstil.

WIDEX MOMENT™ MODELLER OG TYPER

RIC 10 RIC 312 D mRIC R D XP CUSTOM ITE (IM/IP) CIC

I-ØRET-MODELLER (ITE)BAG-ØRET-MODELLER (RIC)

Vælg mellem 13 forskellige farver til BTE-modeller  
og 3 standardfarver til ITE-modeller.

VÆLG DINE FARVER


