NETUŠIL JSEM,
ŽE ZVUK MŮŽE BÝT
TAK PŘIROZENÝ
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S E N S E STA L S KU T E Č N OST Í

VÍCE ZVUKU

VÍCE SLOV

VÍCE OSOBITOSTI

JAK DOBŘE
CHCETE
SLYŠET?
Váš sluch se může zlepšit téměř s jakýmkoliv
sluchadlem. Ale pouze mimořádné sluchadlo
Vám umožní slyšet zvuk takový, jaký opravdu
ve skutečnosti je.
A přesně to dokáže nové sluchadlo
WIDEX DREAM™.
Máte-li již se sluchadly zkušenosti, rozdíl poznáte okamžitě. Zvuk bude bohatší, detailnější a plnější. Začnete
si svět zvuků okolo Vás daleko více užívat.
Pokud uvažujete o prvním sluchadle, vyzkoušejte si
WIDEX DREAM™ a opět uslyšíte zvuky, o které jste
v poslední době přicházeli. Uslyšíte je přesně tak, jak
jste je slyšeli dříve.

PROTOŽE
SI ZASLOUŽÍTE
TEN NEJLEPŠÍ
ZVUK
“Při výběru večerního programu pro mě kino vždy
bývalo až poslední možností. Jaký mělo smysl dívat
se na velké plátno, když jsem nic neslyšela tak, jak
bych to slyšet měla? Se sluchadly WIDEX DREAM je
to ale úplně jiné – zvuk slyším křišťálově čistý bez
jakéhokoli zkreslení a dokonce si užívám hlasité
pasáže! Zajít si do kina se pro mě opět stalo skvělým
zážitkem.”
Sluchadla WIDEX DREAM™ dokáží zpracovat zvuky
v daleko širším rozsahu, než jakákoli jiná sluchadla.
Znamená to, že zvuky, které Vás obklopují, uslyšíte se
všemi detaily. Tak, jak to umožňuje pouze technologie
sluchadel DREAM.

VÍCE ZVUKU

VŽDY JSEM SNILA O TOM,
ABYCH MOHLA V KINĚ FILM
NEJEN VIDĚT, ALE TAKÉ
SLYŠET

PROTOŽE
SROZUMITELNOST
ŘEČI BY MĚLA BÝT
PRIORITOU
“Vzít vnučku na procházku pro mě vždy bývalo
trochu nepříjemné – nebavilo ji pořád mi opakovat,
co říkala a já jsem se nakonec začal konverzaci raději
vyhýbat. Ale nyní? Nedokážeme přestat mluvit!”
Díky unikátní technologii, která zachovává kvalitu lidského hlasu, umožňují sluchadla WIDEX DREAM™ ten
nejpřirozenější poslech. Můžete si tak opět vychutnávat konverzaci i v těch nejhlučnějších situacích.

VÍCE SLOV

VŽDY BYLO MÝM SNEM JÍT
NA ZÁPAS A OPRAVDU SI
VYCHUTNAT JÁSOT DAVU

PROTOŽE JE
TO SLUCHADLO
PŘÍMO PRO VÁS

“Webová stránka MY.WIDEX.COM mi umožňuje
přístup k informacím, které potřebuji o svých sluchadlech vědět. Je to jako mít svou vlastní webovou
stránku – najdu tam podrobnosti o nastavení programů, návody a tipy, jak pečovat o sluchadlo, ale
také informace týkající se mé nedoslýchavosti.”
Díky tomu, že stránky MY.WIDEX.COM obsahují údaje
týkající se pouze Vašeho sluchadla a nedoslýchavosti,
umožňují Vám naplno využívat všech výhod, které
Vám sluchadlo nabízí.

VÍCE OSOBITOSTI

VŠE, CO POTŘEBUJI VĚDĚT
– NA MÉ OSOBNÍ WEBOVÉ
STRÁNCE

Sluchadla WIDEX DREAM™ jsou dostupná v pěti závěsných a dvou zvukovodových provedeních.
Váš lékař Vám pomůže vybrat model sluchadla přesně
podle typu Vaší nedoslýchavosti. Všechny závěsné
modely jsou dostupné v šesti základních barvách.

Standardní barvy

MODEL A STYL
PRO KAŽDÉHO

Se všemi sluchadly WIDEX DREAM™ můžete využívat
bezdrátová zařízení DEX, která Vám umožní ničím
nerušené telefonování (M-DEX, PHONE-DEX), sledování TV nebo poslech hudby v hi-fi kvalitě (TV-DEX),
diskrétní ovládání Vašich sluchadel (RC-DEX) nebo
využití FM systému u dětí během výuky ve škole
(FM+DEX).

Doplňkové barvy

Ze závěsných sluchadel si můžete vybrat od nejmenšího modelu PASSION, přes flexibilní FUSION, až po
malý, ale výkonný FASHION.

Béžová

Půlnoční černá

Hedvábně
hnědá

Titanově šedá

Kávově hnědá

Zimní stříbrná

Letní zlatavá

0stře růžová

Měděně hnědá

Limetkově
zelená

Perlově bílá

Sportovní
červená

Kovově modrá

Tyrkysově
modrá

Výběrem sluchadla Widex jste se rozhodli
pro sluchadlo vyrobené společností, která
obdržela certifikát WindMade. WindMade
je první mezinárodní spotřebitelská
značka označující společnosti, které
využívají větrnou energii.

Widex a DREAM jsou ochrannými známkami společnosti Widex A/S.
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