COM-DEX

COM-DEX

ELLER SERBEST İLETİŞİM

WIDEX TV PLAY™

KABLOSUZ MİKROFON
KONUŞMA AYRINTILARINI KAÇIRMAYIN

Cep telefonundan işitme cihazına yüksek
kalitede ses aktarımı sağlayan gerçek bir
eller-serbest ürünü. İşitme cihazının ses ayarı,
yönü ve program ayarları için COM-DEX
uygulamasıyla birlikte kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

COM-DEX Kablosuz Mikrofon, COM-DEX
çözümünün zarif bir yardımcısı ve iletişim
netliğinin önemli olduğu zorlu birebir
konuşmalarınız için hayati bir çözümdür.

TELEVİZYON KEYFİNİZİN ZİRVESİ

• 8 saat kesintisiz aktarım
• 8 gün bekleme süresi*
• Konforlu kumaş boyun askısı
• C OM-DEX app ile birlikte işitme
cihazınızı yönetir

TELEVİZYON KEYFİNİZ İÇİN
Avuç içi büyüklüğündeki,
kullanıcı dostu dinlemeye
yardımcı bu cihaz, TV’nin ve ses
sistemlerinin keyfini çıkarmanız
için tasarlanmıştır. Kesintisiz 10
saatlik pil ömrü ile TV’den ve ses
sistemlerinden yüksek kaliteli ses
aktarımı sağlar.

Şık tasarım ve olağanüstü ses performansının birleşimi. Kurulumu
kolay ve WIDEX 2.4 GHz işitme cihazlarıyla uyumlu. Kulaklarınıza
doğrudan ve istikrarlı stereo ses aktarımı sağlar. Çalıştırın ve bu
eşsiz keyfi deneyimleyin.

ÖZELLİKLER

• Eller-serbest iletişim
• Tüm cep telefonları ile uyumlu
• Bluetooth özellikli tüm cihazlardan
ses aktarımı
• 3 renk seçeneği

TV-DEX

ÖZELLİKLER

• C OM-DEX ile kablosuz özellikli tüm
Widex işitme cihazlarına bağlanır
• Kolay kullanım için yaka klipsi
• Mikrofon COM-DEX uygulaması

üzerinden de kontrol edilebilir
• C OM-DEX üzerindeki “Kablosuz Mikrofon” düğmesi ile sesi açılır/kapatılır
• 8 saate varan ses aktarma süresi

ÖZELLİKLER
• TV’deki önemli anları artık asla kaçırmayacaksınız
• İstikrarlı stereo ses aktarımı

• Olağanüstü ses kalitesi
• Ödüllü tasarım

• Yüksek kalitede ses
• “EchoFree” ile ekstra düşük
gecikme
• TV ve ses sistemleri ile uyumlu

• Oda Sesini Kapat özelliği
• 10 saate varan kesintisiz aktarım
• TV baz yuvasında şarj olma özelliği

*Günde 12 saat

CALL-DEX

CEP TELEFONLARINDAN SORUNSUZ AKTARIM IÇIN

UNI-DEX

CEP TELEFONLARINDA TAK-ÇALIŞTIR KULLANIM

Cep telefonundaki konuşmaları
işitme cihazına aktaran ultra
kompakt bir yardımcı. CALLDEX’i telefonun ses çıkış yuvasına
takmanız yeterli. 80 saate varan
aktarım yapabilir ve neredeyse tüm
cep telefonları ile uyumludur.

UNI-DEX boyuna takılan ve cep
telefonları kullanımı için tak–kullan
kolaylığı sağlayan bir cihazdır.
İçindeki mikrofon sayesinde bir
tablette yada bilgisayarda Skype
ya da telefon kullanıyorken ellerserbest konuşma imkanı sağlar.

GENEL BAKIŞ VE UYUMLULUKLAR
UYUMLULUK

TV PLAY***

TV-DEX

COM-DEX/
COM-DEX
REMOTE MIC**

CALL-DEX

UNI-DEX

FM+DEX

RC-DEX

EVOKE*
BEYOND/BEYOND Z
UNIQUE*
DREAM*

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

• 80 saate varan aktarım süresi
• 3 haftaya kadar bekleme süresi
• Küçük ve kullanımı kolay
• 3.5mm ses çıkışı ile tüm cep telefonlarına bağlanabilir

• Aktarım otomatik olarak başlar
• Tuş yok
• 80 saate varan aktarım süresi
• 3 haftaya kadar bekleme süresi
• Küçük ve kullanımı kolay

• Tüm cihazlara 3.5 mm’lik bir
aparat aracılığı ile bağlanır
• Otomatik olarak aktarım sağlar
• Eller serbest konuşma imkanı

RC-DEX

ESNEK SES AKTARIMI

SİZİN KUMANDANIZ

Seçilmiş işitme cihazı fonksiyonlarının
daha iyi kontrol imkanı sunan kompakt
ve şık tasarıma sahip olan bu cihaz bir
kullanıcı dostudur. Kolaylıkla ses ayarı
yapma ve programlar arasında geçiş
yapma imkanı sunar. Bir anahtarlığa
sabitlenebilecek kadar küçüktür. Kilit
düğmesi cihazın istenmeden aktif
edilmesini engeller.

Özellikle kablosuz işitme cihazları
için tasarlanmış, küçük ve şık olan
bu cihaz yüksek kalitede ses akışı
sağlar. 3 fonksiyonu vardır: FM,
telekoil ve ses hattı. Bu özellikler
sayesinde kullanıcılara mükemmel
bir esneklik ve iki konumlu düğmesi
ile de kolay kullanım sağlar.

• FM ses aktarımı için kullanışlı ve
esnek bir cihaz
• Küçük ve taşıması kolay

ÖZELLİKLER
• 30 metre kapsamalı anten
• 10 saate varan pil ömrü

SUPER

WidexLink

FM+DEX

ÖZELLİKLER

• 40 saatlik ses aktarım pil ömrü
• Pil şarj olma süresi 1 saat
• Oda Sesini Kapat özelliği

• Program düğmesi
• Ses açma/kapama
• Anahtarlık özelliği

Telecoil
Bluetooth

TV
Ses sistemleri
Cep telefonu
Sabit telefon
Darbeye dayanıklılık

• Ortalama 12 aylık pil ömrü
• Kilit düğmesi

Diğer FM sistemleri ile uyumluluk
*DEX cihazlar C IC micro uyumlu değildirler. C OM-DEX/C OM-DEX Kablosuz Mikrofon DREAM/DAILY 9 model cihazlarla uyumlu değildir.
**Sadece C OM-DEX ile birlikte çalışır *** Sadece EVOKE F2 modeli.
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KABLOSUZ SES AKTARIMI DÜNYASI

GENEL BAKIŞ
AKSESUARLARA

WIDEX
AKSESUARLARI
Widex’in iletişim aksesuarları, işitme cihazı kullanıcılarına
eşsiz bir ses dünyası sunar.
Kullanıcıların uzaktan kumandalara, TV’lere, kişisel ses
sistemlerine, tablet ve benzerlerine hızlıca ve kolayca
bağlanmalarını sağlar.
İster müzik, telefon çağrıları, TV veya uzaktan kumanda
olsun, her durum için bir Widex aksesuarı vardır.

WIDEXLINKTM
İLE BAĞLI KALIN
Aksesuarlarımızın temelinde eşsiz kablosuz bağlantı
teknolojimiz WidexLink vardır.
Bu teknoloji, işitme cihazları arasında anlık iletişim, harici ses
kaynanklarına direkt bağlantı ve iki işitme cihazı arasında veri
senkronizasyonu imkanı sunar.
WidexLink, işitme cihazları ve iletişim aksesuarlarımızın
gereksinimleri için özel olarak tasarlanmıştır. Daha az pil
tüketir, çok daha hızlıdır ve ses aktarımlarında gecikme veya
kesilmelere sebebiyet vermez.

