Mere LYD

Flere ord

Mere personlig

Hvordan
vil du gerne
høre?
Ethvert høreapparat kan forbedre din hørelse.
Et specielt høreapparat kan give dig naturtro lyd.
Det er lige præcis det, det nye WIDEX DREAM™ høreapparat fra Widex gør.
Hvis du er en erfaren høreapparatbruger, hører du
forskellen med det samme. Lyde bliver fyldigere, mere
detaljerede og mere velafrundede. Du begynder at få
større glæde af den verden af lyd, der omgiver dig.
Hvis WIDEX DREAM™ høreapparatet er dit første høreapparat, så vær parat til at begynde at høre mange
af de lyde, du har manglet – på den måde du husker
dem.

fordi
du fortjener
naturtro lyd

“Biografen plejede at være det sidste sted, jeg ville
vælge at tage hen en aften. Hvad er formålet med at
se noget på en stor skærm, når man ikke kan høre det
på den måde, det er meningen, det skal høres? Men
det er helt anderledes med WIDEX DREAM – lyden
kommer igennem, krystalklar og uden forvrængning,
og jeg kan nyde selv de kraftige lyde! En tur i biffen
er igen blevet en uforglemmelig oplevelse!”
WIDEX DREAM™ serien tillader, at der kommer mere
lyd ind end i noget andet høreapparat. Det betyder, at
du kommer til at høre flere detaljer af verden omkring
dig, og på en måde, der er så naturtro som teknologien tillader.

Mere LYD

Fordi tale
forståelighed
aldrig må
forringes
“Det plejede at være lidt pinligt at tage mit barnebarn med ud – hun blev træt af at gentage sig selv så
mange gange, og ofte endte jeg med at undgå at tale
med hende. Nu er der ingen, der kan lukke munden
på os!”
Takket være den unikke teknologi, som bevarer menneskets stemme, giver WIDEX DREAM™ serien den
mest naturtro lyd, der er mulig. Så man kan igen nyde
samtaler, selv i de mest støjende sociale situationer.

Flere ord

fordi det er din
høreløsning

Med MY.WIDEX.COM smartsite får jeg adgang til
de oplysninger, jeg har brug for, vedrørende mine
høreapparater. Det er som at have sin egen hjemmeside med oplysninger om programindstillinger,
vedligeholdelsesvideoer samt tips og råd om mit
høretab.”
Ved kun at give personlig og relevant information
sikrer MY.WIDEX.COM, at man altid får det meste ud
af sin høreløsning.

Mere personlig

WIDEX DREAM™ serien findes i fem bag-øret-modeller
og to i-øret-modeller.
Tilpasseren kan hjælpe dig med at vælge den høreapparatmodel, der passer til netop dit høretab. Alle
bag-øret-modeller findes i vores seks standardfarver.

Standardfarver

EN HØREAPPARATMODEL OG EN STIL
TIL ALLE

Andre farver

Bag-øret-modellerne inkluderer modeller fra vores
mindste bag-øret-model, PASSION, over den fleksible
FUSION til den lille, men kraftfulde FASHION.

Varm beige

Midnatssort

Gyldenbrun
teint

Titangrå

Cappuccinobrun

Vintersølv

Sommerguld

Shocking pink

Kobberbrun

Limegrøn

PerleHvid

Sportsrød

Metalblå

Middelhavsturkis

Ved at vælge Widex høreapparater
vælger du produkter fra en WindMade
certificeret virksomhed. WindMade
er det første globale forbrugermærke
til identifikation af virksomheder, som
anvender vindenergi.
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