Widex işitme cihazlarını tercih
etmeniz, WindMade onaylı bir şirketin
ürünlerini tercih etmeniz anlamına
gelir. WindMade, rüzgar gücünü
kullanan şirketleri tanımlayan ilk
global tüketici etiketidir.

“işitme
kaybıma ve
bütçeme uygun
bir dizi özellik
sunulması
gerçekten
önemli.”
Tüm zevklerinize ve tarzınıza uygun bir
MENU mutlaka vardır.

Widex ve MENU, Widex A/S şirketinin ticari markalarıdır.
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Seçim
SİZİN

renkler:

İşitme kaybınız olduğunda, ihtiyaçlarınızı tam olarak
karşılayan ve bütçenize uygun işitme cihazı çözümünü bulmak her zaman kolay değildir.

Size en uygun cihazı bulmak için işitme sağlığı uzmanınıza danışmanız yeterlidir.
Ancak endişe etmeyin. Ek özellikler veya kanallara
sahip olup olmaması fark etmeksizin MENU size net
ve doğal ses sunar.

Jet siyahı
(030)

Kahverengi
(071)

Kış gümüşü
(072)

Titan grisi
(073)

Kömür grisi
(035)

Açık bej
(025)

Koyu kahve
(027)

Toprak kahvesi
(028)

Ten rengi
(081)

modeller:

Widex’in yeni MENUTM serisi ile tam olarak ihtiyaç
duyduğunuz modeli ve özellikleri seçebilirsiniz.
Temel MENU opsiyonu, size kolaylıkla dinleyebileceğiniz mükemmel sesler sunar ve geri beslemeyi
en aza indiren son teknoloji ile donatılmıştır. Ayrıca
değişen dinleme durumlarınıza bile adapte olabilir
- bu, genellikle daha pahalı işitme cihazlarına ait bir
özelliktir.
En iyi ses kalitesine sahip daha özel bir uygulama
istemeniz halinde, örneğin beş veya on kanallı bir
model gibi daha fazla kanala sahip bir model talep etme seçeneğinden faydalanabilirsiniz. MENU
serimizde eşsiz kulak çınlaması programımız veya
gürültü içinde daha iyi konuşma sağlayan teknolojimiz gibi daha fazla özellik de bulabilirsiniz.

Sıcak bej
(021)

ME-m

ME-9

ME-19

ME-X

ME-CIC

ME-IIC

Şık ve ileri teknoloji ürünü
– MENU güzel görünümünün yanı sıra daha iyi bir
ses kalitesi sunuyor

sizin
yaşam
tarzınız
–sizin
seçiminiz
Yaşam tarzınız veya dinleme ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, ister işte olun, ister spor yapın veya evde
dinlenin, işitme sağlığı uzmanınız sizin için en uygun
MENU seçeneğini bulmanıza yardımcı olabilir.

