COM-DEX

COM-DEX
REMOTE MIC

HOLDER FORBINDELSEN. ALTID

WIDEX TV PLAY™

TV-DEX

TV-LYD SOM ALDRIG FØR

NÅR MAN SER TV

HØR ALLE DETALJER I SAMTALER
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 justere lydstyrke,
lydretning og programindstillinger på.

Et håndfladestort, brugervenligt
og trådløst audiohjælpemiddel,
konstrueret til brug i forbindelse
med TV og radio. Giver op
til 10 timers uafbrudt TVeller hi-fi-stereolyd mellem
opladningerne.

COM-DEX Remote Mic er et smart supplement
til din COM-DEX løsning og ideel til samtaler
på tomandshånd, hvor tydelighed af tale er
afgørende.
Enestående lydkvalitet i et diskret design. Nem at sætte op og
kompatibel med WIDEX 2,4 GHz høreapparater. Streamer stabil
stereolyd direkte ind i ørerne. Bare afspil og bevar forbindelsen.

FUNKTIONER

FUNKTIONER

• Håndfri kommunikation
• Kompatibel med enhver mobiltelefon
• Streamer lyd fra alle Bluetooth-enheder
• Fås i tre flotte farver

• 8 timers streamingtid
• 8 dages standby-/kontroltid*
• Halsslynge i behageligt stof
• Betjen dine høreapparater via
COM-DEX appen

FUNKTIONER

• Forbindes trådløst med alle trådløse
Widex høreapparater via COM-DEX
• Praktisk stålklips gør det nemt at
sætte den på

• Mikrofonlyden slås til/fra ved hjælp af
knappen på COM-DEX Remote Mic
• Mikrofonen kan også betjenes med
COM-DEX appen
• Op til 8 timers streamingtid

FUNKTIONER
• Du kommer aldrig til at gå glip af
store TV-øjeblikke!
• Maksimal streamingstabilitet

• Enestående lyd
• Prisvindende design

• Lyd i høj kvalitet
• Ultralav forsinkelse "EchoFreeTM"
• Input til både TV og hi-fi-systemer

• HA-mik Fra-funktion
• 10 timers nonstop-kapacitet
• Genopladelig i TV-Base

* 12 timer om dagen

CALL-DEX

UNI-DEX

TIL DISKRET STREAMING FRA MOBILTELEFONER

TIL PLUG-&-PLAY MOBILTELEFONBRUG

En ultrakompakt enhed til streaming
fra mobiltelefoner til høreapparater.
CALL-DEX skal bare tilsluttes
telefonens jack-stik, så er den klar til
brug. Kan streame i op til 80 timer
og er kompatibel med de fleste
mobiltelefoner.

UNI-DEX er en plug&play-løsning,
der bæres om halsen og gør det
nemt at bruge mobiltelefonen. Med
den indbyggede mikrofon i UNIDEX kan du tale håndfrit, når du
bruger mobiltelefon eller Skype via
PC eller tablet.

OVERSIGT OVER TILBEHØR
KOMPATIBILITET

TV PLAY***

TV-DEX

COM-DEX/
COM-DEX
REMOTE MIC**

CALL-DEX

UNI-DEX

FM+DEX

RC-DEX

EVOKE*
BEYOND/BEYOND Z
UNIQUE*
DREAM*

FUNKTIONER

FUNKTIONER

• Kan tilsluttes alle mobiltelefoner
med et 3,5 mm jackstik
• Streamer automatisk
• Ingen knapper

• Konstant streaming op til
80 timer
• Standbytid op til 3 uger
• Lille og nem at betjene

• Kan tilsluttes alle enheder med
et 3,5 mm jackstik
• Streamer automatisk
• Indbygget mikrofon til håndfri
tale

FM+DEX

RC-DEX

TIL FLEKSIBEL STREAMING

FJERNBETJENING

En stilfuld, kompakt og brugervenlig
fjernbetjening, som giver brugeren
bedre kontrol over udvalgte
høreapparatfunktioner. Giver brugeren
mulighed for at regulere lydstyrken
og skifte mellem programmer, hurtigt
og diskret. Lille nok til at sidde i en
nøglering. En låseomskifter, som
forhindrer, at fjernbetjeningen aktiveres
utilsigtet.

En streaming-enhed af høj kvalitet,
som er lille og diskret og designet
specielt til trådløse høreapparater.
Har tre funktioner: FM, telespole og
audioindgang, som giver brugeren
stor fleksibilitet. Nem at betjene
med trykknap

FUNKTIONER
• En fleksibel enhed til
FM-streaming
• Lille og nem at betjene

• 40 timers batterilevetid ved
streaming
• Genopladning af batteriet tager
1 time
• HA-mik Fra-funktion

FUNKTIONER
• Antennerækkevidde op til
30 m
• 10 timers batterikapacitet

• Programskift
• Lydstyrke op/ned
• Øje til nøglering

SUPER

WidexLink
Telespole
Bluetooth

TV
Audio
Mobiltelefon
Fastnettelefon
Børnesikret

• C irka 12 måneders batterilevetid
• Låseomskifter

Kompatibel med andre FM-systemer
* ikke kompatibel med C IC Micro. ** C OM-DEX Remote Mic fungerer kun sammen med M-DEX. *** kun EVOKE F2
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EN HEL VERDEN AF TRÅDLØS LYD

OVERSIGT
TILBEHØR

WIDEX TILBEHØR
Med kommunikationstilbehør fra Widex holder
høreapparatbrugere forbindelsen til en hel verden af lyd.
Det gør det nemt for brugerne at få øjeblikkelig forbindelse
med fjernbetjeninger, TV, personlige lydsystemer, tablets
osv.
Der findes Widex tilbehør til enhver situation, såsom
musik, telefonsamtaler, TV eller fjernbetjeninger.

TM

HOLD
FORBINDELSEN
MED WIDEXLINK

I hjertet af vores kommunikationstilbehør er vores unikke
trådløse teknologi, WidexLink.
Denne teknologi giver øjeblikkelig kommunikation mellem
høreapparater, direkte forbindelse til eksternt audioudstyr
og koordinering og synkronisering af data mellem to
høreapparater.
WidexLink er designet specifikt til høreapparater og fungerer
sammen med det meste Widex tilbehør. Den bruger mindre
strøm, er utroligt hurtig og sikrer, at lyden ikke forsinkes eller
falder ud.

