TEN DŹWIĘK
ZMIENIA
WSZYSTKO

SŁYSZENIE
JAKIE
PAMIĘTASZ
Nawet NAJLEPSZY aparat słuchowy od zawsze
brzmiał jak aparat słuchowy. Rewolucyjny WIDEX
MOMENT™ zmienia wszystko, zapewniając najbardziej
czysty i naturalny dźwięk w historii.
Zazwyczaj dźwięk przetwarzany w aparacie
słuchowym dociera do błony bębenkowej później
niż dźwięk słyszany bezpośrednio. Gdy te dwa
„niezsynchronizowane” sygnały połączą się,
otrzymany dźwięk może brzmieć sztucznie. Teraz
dzięki aparatowi WIDEX MOMENT™ możesz usłyszeć
wszystko tak naturalnie, jak kiedyś.

WSZYSCY
KOCHAJĄ
TEN DŹWIĘK

Czy jesteś znużony „przełomowymi rozwiązaniami”
w aparatach słuchowych, których nikt tak naprawdę
nie jest w stanie usłyszeć? My jesteśmy. Właśnie
dlatego WIDEX MOMENT™ ma realny wpływ na Twoje
słyszenie w prawdziwym życiu.
Badania pokazują, że znaczna większość zarówno
początkujących, jak i doświadczonych użytkowników
preferuje program Widex PureSound™ w
aparatach WIDEX MOMENT™ w różnych sytuacjach
akustycznych. Jeśli dodamy to do możliwości
bezproblemowego personalizowania dźwięku,
otrzymamy aparat słuchowy, który zapewni czysty
i naturalny dźwięk, niespotykany nigdy wcześniej.

PRZESYŁAJ DŹWIĘK
ZE WSZYSTKICH
SWOICH URZĄDZEŃ
Udoskonaliliśmy łączność Bluetooth® 2,4 GHz
w aparatach WIDEX MOMENT™, aby umożliwić
strumieniowe przesyłanie dźwięku z urządzeń
iOS, WIDEX TV PLAY™ * i innych akcesoriów DEX,
a także w przyszłości z urządzeń z systemem
Android. Przygotuj się na rozrywkę jaką świat ma do
zaoferowania w najwyższej możliwej jakości.

* Urządzenie będzie dostępne i kompatybilne z aparatami WIDEX MOMENT
od końca 2020

STWORZONY
BY TRWAĆ
WIDEX MOMENT™ został zaprojektowany z myślą o
maksymalnej odporności na wilgoć i długiej żywotności
- ponieważ mniej korozji oznacza większą trwałość.
Jesteśmy pewni, że z zadowoleniem przyjmiesz
zaawansowaną wodoodporną powłokę nano. Brak
pokrywy pojemnika na baterię sprawia, że na obudowie
jest mniej szczelin, przez które może wnikać wilgoć.

ŁADOWALNOŚĆ
JEST TERAZ DYSKRETNA
Wygoda jest dyskretna dzięki WIDEX MOMENT™.
Choć model mRIC R D jest najmniejszym ładowalnym
aparatem słuchowym na rynku, możesz być spokojny,
mając do dyspozycji pełną moc, której potrzebujesz,
by słyszeć w każdej chwili.
Nigdy więcej problemów z bateriami. Po prostu zgrabna,
prosta ładowarka, która pasuje do Twojego stylu życia.

PEŁNA
REGULACJA
W JEDNYM
PALCU
W serii WIDEX MOMENT™ masz pełną kontrolę nad
aparatem słuchowym za pomocą aplikacji WIDEX
MOMENT™ na smartfonie Apple lub Android*.
Regulowanie ustawień nigdy nie było łatwiejsze, więc
otrzymujesz w aparacie taki dźwięk, jaki preferujesz dokładnie w tych momentach, które są dla Ciebie ważne.

Pomoc w aplikacji
Resetowanie dźwięku
Więcej opcji (ustawienia
niezwiązane z dźwiękiem)
Zapisywanie zmian jako
programu osobistego
Wyciszenie, poziom
głośności i korekcja
Ogólna regulacja
dźwięku
Wybór programu
Strona główna, funkcja
SoundSense Learn i menu

WIDEX MOMENT™ App

Rygorystyczne testy potwierdziły, że aplikacja
jest łatwa i intuicyjna. „Tryb ciemny” zapewnia
dyskretne użytkowanie.
* Aplikacja WIDEX MOMENT™ współpracuje z następującymi
modelami aparatów WIDEX MOMENT™: mRIC R D (MRR2D) i RIC
312 D (MRB2D). Wszystkie pozostałe modele używają aplikacji
WIDEX TONELINK™ do regulacji kluczowych w aparacie funkcji.

Menu
Reset dźwięku
Poziom głośności
telefonu
Pomoc w aplikacji

Wybór lub
zmiana programu
Wyciszenie
i regulacja głośności

WIDEX TONELINK™ App

ZYSKAJ WIĘCEJ
W SWOICH APARATACH
WIDEX MOMENT
AKCESORIA BEZPRZEWODOWE ŁĄCZ SIĘ, REGULUJ I PRZESYŁAJ
Akcesoria DEX pomagają bez wysiłku połączyć się
ze sprzętem audio, pilotami zdalnego sterowania,
telewizorem i telefonami komórkowymi lub
stacjonarnymi. Zapytaj swojego protetyka słuchu
o więcej szczegółów.

COM-DEX
Do
bezobsługowego
streamingu

COM-DEX
REMOTE MIC
Dla lepszej słyszalności
w hałasie

RC-DEX
Do zdalnego
sterowania

TV-DEX

FM-DEX

Dla przyjemności
korzystania z TV

Do wszechstronnej
transmisji

STYLOWA I STABILNA TRANSMISJA
DŹWIEKU Z TV ZA POMOCĄ URZĄDZENIA
WIDEX TV PLAY™ *
* Urządzenie będzie dostępne i kompatybilne z aparatami
WIDEX MOMENT od końca 2020

WIDEX MOMENT™ MODELE
I STYLE
Widex MOMENT™ dostępny jest w trzech modelach
zausznych (RIC) i trzech modelach dousznych (ITE).
Twój protetyk słuchu pomoże dobrać optymalny
model do Twojego ubytku słuchu i stylu życia.

MODELE ZAUSZNE (RIC)

RIC 10

RIC 312 D

mRIC R D

MODELE WEWNĄTRZUSZNE (RIC)

XP

CUSTOM ITE (Im/IP)

CIC

WYBIERZ SWÓJ KOLOR
Wybierz spośród 13 różnych kolorów dla modeli RIC
i z trzech standardowych kolorów dla modeli ITE.
Techniczna
czerń
(118)

Tytanowa
szarość
(121)

Srebrna
szarość
(119)

Ciemna
wiśnia
(116)

Orzechowy
brąz
(115)

Jasny
beż
(025)

Złoty
brąz
(120)

Miodowy
blond
(114)

Jesienny
beż
(123)

Biała
perła
(068)

Palona
glina
(028)

Morski
turkus
(078)

Różowy
szok
(077)

Wielki
błękit
(136)

Czerwień
tulipanów
(076)

Ciemny
brąz
(107)

WIDEX MOMENT™ 110

WIDEX MOMENT™ 220

WIDEX MOMENT™ 330

WIDEX MOMENT™ 440

POZIOM
TECHNICZNY /
KORZYŚCI

ROZMOWY
TOWARZYSKIE

–

Klasyczna
lub
nowoczesna

MUZYKA

–

z mową

CISZA
–

z mową

PRZYJĘCIE
–

z mową

TRANSPORT
–

z mową

MIASTO

Aby pomóc Ci słyszeć najlepiej jak się da, WIDEX MOMENT™ wyposażony jest w wyjątkową technologię Sound Class, która
automatycznie dostosowuje pracę aparatu do określonych potrzeb słyszenia. Bez użycia jakichkolwiek przycisków WIDEX
MOMENT™ zapewnia optymalną czystość dźwięku , komfort i słyszalność w każdej sytuacji.

DLACZEGO WIDEX MOMENT™ JEST ODPOWIEDNI DLA CIEBIE?

TAK **

WIDEX MOMENT™ 110

TAK **

TAK

TAK

TAK

Łatwość
obsługi
Intuicyjna aplikacja
i sztuczna
inteligencja
poprowadzą Cię
do najlepszego
dźwięku

TAK

TAK

TAK

TAK

ZDALNA
OBSŁUGA
WIDEX
Umożliwia
dopasowanie i
dostrajanie w
dowolnym miejscu
wskazanym przez
pacjenta

TAK

TAK

TAK

TAK

Real-life
insights
Ułatwia
konsultacje,
zapewniając dostęp
do osobistych
programów
pacjenta

* Gotowy do łączenia się w przyszłości z Androidem (ASHA) ** Nie posiada funkcji SoundSense Learn

TAK

WIDEX MOMENT™ 220

Bezpośrednie
przesyłanie
strumieniowe
Bluetooth®
Przesyłaj dźwięk
bezpośrednio z
urządzeń Apple
lub Android*

TAK

Automatyczna
regulacja
dźwięku
Nie trzeba
dostosowywać
aparatu do
każdej sytuacji
akustycznej

WIDEX MOMENT™ 330

Naturalne
wrażenia
dźwiękowe
Wybierz pomiędzy
renomowanym
dźwiękiem Widex
lub nowym
dźwiękiem Widex
PureSound ™

TAK

Redukcja szumu
wiatru
Słysz wyraźnie,
nawet gdy jest
wietrznie

WIDEX MOMENT™ 440

POZIOM
TECHNICZNY /
KORZYŚCI

Lepsze rozumienie
mowy
Uwydatnij mowę
i zmniejsz hałas
otoczenia
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