COM-DEX

COM-DEX
REMOTE MIC

PITÄÄ SINUT YHTEYDESSÄ, KAIKISSA TILANTEISSA.

TV-DEX

NAUTITTAVAA TV:N KATSELUA

KUULE KESKUSTELUN PIENIMMÄTKIN YKSITYISKOHDAT
Aito handsfree-laite, jolla voi toistaa korkealaatuisia ääniä mistä tahansa matkapuhelimesta kuulokojeisiin. COM-DEXiin voi yhdistää
COM-DEX-sovelluksen, jonka avulla on helppo
säätää kuulokojeen äänenvoimakkuutta, äänen
suuntaa ja ohjelma-asetuksia.

PHONE-DEX
HELPPOON
LANKAPUHELINKÄYTTÖÖN*

Kämmenkokoinen, helppokäyttöinen kuuntelun apuväline, joka
on valmistettu erityisesti TV- ja
äänentoistolaitteita varten. Yhdellä
latauksella jopa 10 tuntia keskeytymätöntä stereo-TV- tai hifi-laatuista äänentoistoa.

COM-DEX Remote Mic on tyylikäs lisä
COM-DEX-ratkaisuun; sen avulla selviydyt loistavaksi kahdenkeskistä keskusteluista, joissa
puheen selkeys on erityisen tärkeää.

Langaton yleispuhelin, joka toistaa
äänen kristallinkirkkaana suoraan
kuulokojeisiin. Paras mahdollinen
kuuntelukokemus – ilman induktiosilmukkaohjelmaa tai suoratoistolaitetta. Toimii myös tavallisena
puhelimena.

OMINAISUUDET
• Täydellistä handsfree-viestintää
• Yhteensopiva minkä tahansa matkapuhelimen kanssa
• Äänten suoratoisto kaikista Bluetooth-laitteista
• Saatavissa kolmena tyylikkäänä
värinä

• 8 tuntia suoratoistoa
• 8 vuorokauden kesto
valmius-/ohjaustilassa*
• Mukava kankaasta valmistettu
kaulalenkki
• Ohjaa kuulokojeitasi COM-DEX-sovelluksella

OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

• Muodostaa langattomasti yhteyden
COM-DEXin kautta kaikkiin Widexin
langattomiin kuulokojeisiin
• Kätevä kiinnittää teräsklipsin avulla
• Voit mykistää mikrofonin ja kytkeä sen

päälle suoraan COM-DEX Remote Mic
-laitteen painikkeella
• Mikrofonia voi ohjata myös
COM-DEX-sovelluksella
• Jopa 8 tuntia suoratoistoa

OMINAISUUDET
• Ympäristön äänten
vaimennustoiminto
• 10 tunnin keskeytymätön
käyttökapasiteetti
• Ladattavissa TV-alustan kautta

• Kuuluvuusalue enintään 300 metriä
tukiasemasta
• Puhelinnumeromuisti 20 numerolle

UNI-DEX

HUOMAAMATONTA ÄÄNENTOISTOA MATKAPUHELIMISTA

PLUG AND PLAY (KYTKE JA KÄYTÄ)
-RATKAISU MATKAPUHELIMIIN

Erittäin pienikokoinen laite, jolla voi
toistaa keskustelut matkapuhelimista kuulokojeisiin. CALL-DEXin käytön voi aloittaa heti sen puhelimen
jakkiliitäntään liittämisen jälkeen.
Sen avulla voit toistaa ääniä enintään 80 tunnin ajan ja se on yhteensopiva useimpien matkapuhelimien
kanssa.
OMINAISUUDET

UNI-DEX on kaulaan ripustettava
plug and play -ratkaisu, joka helpottaa matkapuhelimen käyttämistä.
UNI-DEXissä on sisäinen mikrofoni,
joka mahdollistaa handsfree-puhelut matkapuhelimella tai tietokoneeseen/tablettiin asennetun Skypen
kautta.
OMINAISUUDET

• Voidaan liittää kaikkiin matkapuhelimiin, joissa on 3,5 mm:n
jakkiliitäntä
• Automaattinen suoratoisto
• Ei painikkeita

• Jatkuvaa suoratoistoa jopa
80 tuntia
• Kestää valmiustilassa jopa
3 viikkoa
• Pieni ja kätevä

OMA KAUKOSÄÄTIMESI

Korkealaatuinen, pieni ja huomaamaton suoratoistolaite, joka on
suunniteltu erityisesti langattomille
kuulokojeille. Toimintoja on kolme:
FM, induktiosilmukka ja audiotuloliitäntä. Ne tekevät laitteesta erittäin
monikäyttöisen. Kaikkia toimintoja
on helppo käyttää valintapainikkeella.
OMINAISUUDET

• Akku kestää 40 tuntia suoratoistoa
• Akku latautuu täyteen 1 tunnissa
• Ympäristön äänten vaimennustoiminto

RC-DEX

JOUSTAVAA SUORATOISTOA

Tyylikäs, pienikokoinen ja käyttäjäystävällinen kaukosäädin, jonka avulla voi ohjata
helposti kuulokojeen toimintoja. Käyttäjä
voi säätää äänenvoimakkuutta ja vaihtaa
ohjelmasta toiseen nopeasti ja huomaamattomasti. Erittäin pieni: sopii avainrenkaaseen. Lukituskytkin estää kaukosäätimen aktivoitumisen vahingossa.
OMINAISUUDET

• Antennin kuuluvuusalue
enintään 30 m
• Akun kesto 10 tuntia

DEX YLEISKATSAUS
YHTEENSOPIVUUS

COM-DEX**

CALL-DEX

UNI-DEX

FM+DEX

RC-DEX

TV-DEX

PHONE-DEX

UNIQUE*
DREAM*
CLEAR
SUPER

• Liitetään kaikkiin laitteisiin
3,5 mm:n jakkiliitännän kautta
• Automaattinen suoratoisto
• Sisäinen mikrofoni mahdollistaa
handsfree-puhelut

FM+DEX

• Akun kesto 100 tuntia valmiustilassa ja 10 tuntia käytössä
• Toimii myös tavallisena puhelimena – koko perheen käyttöön
*Saatavissa vain EU-maissa ja
Pohjois-Amerikassa

* 12 tuntia vuorokaudessa

CALL-DEX

• Joustava laite
FM-suoratoistoon
• Pieni ja kätevä

• Korkealaatuinen äänentoisto
• Lähes olematon viive –
”EchoFreeTM”
• Liitännät sekä TV- että
hifi-järjestelmiin

• Ohjelman vaihto
• Äänenvoimakkuuden
säätö

WidexLink
Induktiokela
Bluetooth

TV
Audio
Matkapuhelin
Lankapuhelin
Luvattoman käytön esto

• Kiinnitys avainrenkaaseen
• Pariston käyttöikä noin 12 kuukautta
• Lukituskytkin

Yhteensopiva muiden FM-järjestel
mien kanssa
* ei ole yhteensopiva CIC micro -mallin kanssa. ** COM-DEX REMOTE MIC toimii vain COM-DEXin kanssa

WWW.WIDEX.COM
Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge
Google Play on Google Inc:n tavaramerkki.
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on
Apple Inc:n palvelumerkki.
Painatus: KLS/2016-11. 9 502 4165 013 #02
Widex ja DEX ovat Widex A/S -yhtiön tavaramerkkejä.
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KOKONAINEN LANGATTOMAN
ÄÄNENTOISTON MAAILMA

DEX
YLEISKATSAUS
DEX-TUOTEPERHE
Widexin DEX™-viestintälaitteet tarjoavat kuulokojeiden
käyttäjille kokonaisen äänten maailman.
DEX-varusteiden avulla voit muodostaa välittömästi yhteyden kaukosäätimiin, televisioihin, kotiteattereihin, taulutietokoneisiin ja moniin muihin laitteisiin.
Löydät takuulla DEX-ratkaisun joka tilanteeseen: musiikin
kuunteluun, puhelinkeskusteluihin, TV:n katseluun tai kaukosäätimen käyttämiseen.

TM

PYSY YHTEYDESSÄ
WIDEXLINK TEKNIIKAN AVULLA
DEX-viestintälaitteiden ytimessä on ainutlaatuinen langaton
WidexLink-tekniikka.
WidexLink mahdollistaa välittömän yhteyden kuulokojeisiin
ja suoran liitännän ulkoisiin äänentoistolaitteisiin. Lisäksi se
synkronoi ja koordinoi kahden kuulokojeen välisen datan.
WidexLink on suunniteltu täyttämään erityisesti kuulokojeiden
ja DEX-laitteiden vaatimukset. Se säästää energiaa, on
äärimmäisen nopea ja varmistaa, että äänentoisto on
viiveetöntä ja katkotonta.

