daha fazla Ses

daha fazla kelime

daha fazla kişiye özel

nasıl
işitmek
isterdiniz?
Her işitme cihazı işitmenizi daha iyi hale getirebilir.
Gerçekten özel bir cihaz ise size yaşam kadar
gerçek sesler sunar.
Widex’in yeni işitme cihazı WIDEX DREAM™ tam da
bunu yapıyor.
Deneyimli işitme cihazı kullanıcıları farkı hemen hissedecekler. Sesler daha zengin, daha detaylı ve daha
dengeli. Artık çevrenizdeki ses dünyasından daha fazla
keyif almaya başlayacaksınız.
Eğer WIDEX DREAM™ ilk işitme cihazınız ise, uzun
süredir özlediğiniz sesleri hatırladığınız haliyle işitmeye
hazır olun.

çünkü siz de
yaşam kadar
gerçek sesleri
hak ediyorsunuz
“Sinema gece dışarı çıktığımda gitmek istediğim son yerdi. Sesleri gerektiği gibi duyamıyorsanız dev bir ekranı izlemenin ne anlamı
var? Ama WIDEX DREAM ile her şey değişti – artık sesler kristal berraklığında ve asla
bozulmuyor, sesin yüksek olduğu sahneleri
bile keyifle izleyebiliyorum! Filmlere yeniden
dönmek olağanüstü bir duygu!”
WIDEX DREAM™ tüm işitme cihazlarından daha fazla
ses sunar. Artık çevrenizdeki dünyanın tüm ayrıntılarını
işitebileceksiniz hem de ileri teknolojinin sağladığı en
gerçekçi sesle.

daha fazla Ses

çünkü
konuşmanın
anlaşılabilirliği
asla azalmamalı
“Torunumla gezmek bazen sıkıntılı olabiliyordu – o
söylediklerini tekrarlamaktan yoruluyor bense sohbet
etmekten kaçıyordum. Şimdiyse bizi kimse susturamıyor!”
İnsan sesini koruyan benzersiz teknolojisi sayesinde
WIDEX DREAM™ serisi işitme cihazları mümkün olan
en doğal, yaşam kadar gerçek sesler sunabiliyor. Artık
en gürültülü ortamlarda bile sohbetlerden keyif alabileceksiniz..

daha fazla kelime

çünkü bu sizin
işitmenize özel
bir çözüm

“MY.WIDEX.COM akıllı internet sitesinde işitme cihazları hakkında ihtiyacım olan tüm bilgileri bulabiliyorum. Sanki insanın kendi internet sayfası olması
gibi – ayrıntılı program ayarları, bakım videoları ve
işitme kaybım konusunda ipuçları ve öneriler.”
Yalnızca gerekli kişisel bilgilerin yer aldığı MY.WIDEX.
COM işitme cihazınızdan her zaman en yüksek fayda
elde etmenizi sağlar.

daha fazla kişiye özel

WIDEX DREAM™ serisinde dört kulak-arkası ve iki
kulak-içi model bulunmaktadır.
İşitme sağlığı uzmanı sizin işitme kaybınıza en uygun
işitme cihazını seçmenizi sağlayabilir. Tüm kulak-arkası
modeller altı standart renkte sunulmaktadır.

Standart renkler

herkese uygun
işitme cihazı
modeli ve stili

Ek renkler

En küçük kulak-arkası modeli PASSION ve en esnek
kulak-arkası modeli FUSION ise ek olarak sekiz çarpıcı
renk seçeneğine sahiptir.

Sıcak bej

Gece karası

Ten ipek

Titan grisi

Kapuçino rengi

Kış grisi

Yaz sarısı

Çarpıcı pembe

Bakır rengi

Limon grisi

İnci beyaz

Spor kırmızı

Metalik mavi

Akdeniz turkuaz

Widex işitme cihazlarını seçerek
WindMade sertifikalı bir şirketin
ürünleri seçtiniz. WindMade
rüzgar enerjisi kullanan şirketlere
verilen ilk uluslararası tüketici
belgesidir.

Widex ve DREAM, Widex A/S’nin ticari markalarıdır
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