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MÜKEMMEL
MACERALAR
BURADA
BAŞLAR

İŞITME
ALANINDA
YENI
GELECEK
Widex UNIQUE işitme cihazı bir işitme cihazı ile duyabileceğiniz şeylerin sınırlarını ortadan kaldırır. Daha
yüksek ve yumuşak sesler. Daha çok sohbet. Hatta
çevrenizdeki tüm önemli ses ayrıntıları.
Ancak her gün ayrı bir macera olmasına gerek yok.
İster bir dağın zirvesine çıkarken isterseniz bir yoldan
aşağıya inerken, yani nerede olursanız olun ve ne yapıyor olursanız olun UNIQUE sesleri daha rahat bir şekilde
duymanızı sağlar.

DAHA FAZLA
SES YAKALAR
Konu ne olursa olsun sınırlarınızı zorlayın.

RENKLER VE
MODELLER

UNIQUE, en yüksekten en düşüğe, en gürültülüden en sessizine tüm sesleri yakalar. Diğer işitme
cihazlarının hiç biri böylesine rahat ve işitilebilir
ses ses seviyesi sağlayamaz.

UNIQUE’in üç adet kulak arkası modeli (BTE) üç adet de kulak içi (ITE) modeli mevcuttur. İşitme sağlığı uzmanınız işitme kaybınız ve yaşam tarzınıza
en uygun modeli seçmenize yardımcı olur.
Tüm UNIQUE modelleri her tarza uygun çok
çeşitli şık renklere sahiptir.
Kulak arkası (BTE) modeller için 14 farklı renk ve
kulak içi (ITE) modeller için ise üç standart renk
arasından seçim yapabilirsiniz.

KUSURSUZ,
DÜZGÜN
SES

BAĞLI
KALIN

Her deneyimin tadını çıkarın.
Yalnızca UNIQUE istenmeyen yumuşak sesleri
(buzdolabının uğultulu çalışma sesi) azaltabilir
ve faydalı yumuşak sesler (sessiz konuşma)
sağlar. Ayrıca eğer dışardaysanız, UNIQUE
koşullar ne olursa olsun rüzgarın sesini önemli
ölçüde azaltır.

UNIQUE deneyimi işitme cihazınızın iletişimini
kesmez.
Yeni COM-DEX uygulamamız ile herhangi bir
cep telefonundan işitme cihazlarınıza ahizesiz
ve hiç telaş yapmadan aktarım yapabilirsiniz.
Ayrıca işitme cihazınız COM-DEX uygulaması ile
uzaktan kontrol edilebilir: Kullanımı kolay ve ses,
ses yönü ve program ayarlarını ayarlamak için
rahat bir yöntem.

HERYERDE,
HERZAMAN
Her ortamda mükemmel sesin keyfini çıkarın.
UNIQUE, ne kadar karmaşık olursa olsun, içinde
bulunduğunuz dinleme durumuna otomatik
olarak akıllı ve çabuk şekilde uyum sağlar.

DAHA FAZLASINI
ÖĞRENİN
UNIQUE’in faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor musunuz?
İşitme cihazınızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için işitme sağlığı uzmanınıza
danışın veya widex.com adresini ziyaret edin

