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Du kan vælge mellem 15 forskellige farver for BTE-modeller og tre standardfarver for ITE-modeller.
CIC-M

FUSION
RIC/RITE

I-øret-modeller (ITE):
PASSION
RIC

Bag-øret-modeller (BTE):
UNIQUE fås i fire bag-øret-modeller (BTE) og tre
i-øret-modeller (ITE). Høreklinikken kan hjælpe dig med
at vælge den ideelle model til dit specifikke høretab og
din personlige livsstil.
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Hos Widex ved vi, at lydkvalitet er en vigtig faktor for, hvor
meget du reelt bruger dit høreapparat. Derfor arbejder vi altid
målrettet med at udvikle høreapparater, som indfanger alle de
vigtige lyde, du har brug for at høre.
Vores nyeste avancerede høreapparat WIDEX UNIQUE™ er
udviklet til at give dig et mere klangfuldt og fyldigt lydbillede - fra den svageste hvisken til et publikums vilde brølen.
Det fjerner uønsket støj og uventede lyde og fokuserer på de
stemmer, du ønsker at høre. Det giver dig mulighed for at høre
klare og detaljerede lyde inden for hele spektret af komplekse
lyttesituationer, så du kan få mest muligt ud af din hørelse.

UNIQUE modeller og typer

HVILKET
UNIQUE ER
DET RETTE
FOR MIG?

FÅ MEST
MULIGT
UD AF DIN
HØRELSE

ET UNIQUE
FOR ALLE

BEVAR
FORBINDELSEN

UNIQUE fås i fire forskellige teknologiniveauer for at passe bedst
muligt til de enkelte brugeres behov og budget.

Når du kombinerer et UNIQUE høreapparat med vores DEX
kommunikationstilbehør, bliver du straks forbundet med en
verden af lyde. Du kan nemt få øjeblikkelig forbindelse med
fjernbetjeninger, TV, personlige lydsystemer, tablets osv.
Der er en DEX til enhver situation.

110

220

330

440

UNIQUE 440 – ULTIMATIV FUNKTIONALITET
Hvis du kræver den mest avancerede teknologi og ikke vil gå på kompromis
•
•
•
•
•
•
•

Tilpasser sig automatisk dit miljø i 9 forskellige lyttesituationer
Komfort, klarhed og naturlig lyd i stille, støjende og blæsende situationer
Tale og andre lyde er hørbare, selv i vind
Bedre retningsbestemmelse af lyde
Musik kan høres i rene og klare detaljer
Forbedret telefonsamtale
Svage lyde og svag tale høres tydeligt

UNIQUE 330 – FREMRAGENDE FUNKTIONALITET
Hvis du kræver en høj standard for funktionalitet i alt, hvad du foretager dig
•
•
•
•
•

COM-DEX
Til håndfri streaming

FM+DEX
Til fleksibel streaming

En håndfri enhed til
streaming af lyd i høj
kvalitet fra alle mobiltelefoner til høreapparater.
Kan kombineres med
COM-DEX appen, som
er en praktisk måde at
kontrollere COM-DEX på.

En streaming-enhed af høj kvalitet, som er
lille og diskret og designet specielt til trådløse høreapparater.

Tilpasser sig automatisk dit miljø i 5 forskellige lyttesituationer
Komfort, klarhed og naturlig lyd i stille og støjende situationer
Bedre retningsbestemmelse af lyde
Forbedret telefonsamtale
Svage lyde og svag tale høres tydeligt

RC-DEX
Din fjernbetjening
En stilfuld, kompakt og brugervenlig fjernbetjening, som giver brugeren bedre kontrol
over udvalgte høreapparatfunktioner. Lille
nok til at sidde i en nøglering.

UNIQUE 220 – HØJ KVALITET OG FUNKTIONALITET
Hvis du kræver god kvalitet for pengene

CALL-DEX
Til diskret streaming fra mobiltelefoner

TV-DEX
Når man ser tv

• Tilpasser sig automatisk dit miljø i 3 forskellige lyttesituationer
• Komfort og naturlig lyd i stille og støjende situationer
• Svage lyde og svag tale høres tydeligt

En ultrakompakt enhed til streaming af
samtaler fra mobiltelefoner til høreapparater.
Den skal bare tilsluttes telefonens jackstik,
og så er den klar til brug.

Et håndfladestort, brugervenligt og
trådløst audiohjælpemiddel, konstrueret til brug i forbindelse med tv og
radio.

UNIQUE 110 – FUNKTIONALITET TIL EN OVERKOMMELIG PRIS
Hvis du søger teknologiske løsninger til en overkommelig pris

UNI-DEX
Til plug-&-play mobiltelefonbrug

PHONE-DEX
Til nem brug af fastnettelefon

• Tilpasser sig automatisk dit miljø i forskellige lyttesituationer
• Komfort i stille og støjende situationer
• Svage lyde og svag tale høres tydeligt

UNI-DEX er en plug and play-løsning, der
bæres om halsen og gør det nemt at bruge
mobiltelefonen.

En ledningsfri universaltelefon, som
streamer krystalklar lyd direkte til dine
høreapparater. Virker også som en
almindelig telefon.

