WIDEX HAR ALDRIG
VÆRET BEDRE
WIDEX MOMENT™

LYD I SÆRKLASSE

HØRELSE, SOM DU
HUSKER DEN
Selv et godt høreapparat har altid lydt som et
høreapparat – indtil nu. Det revolutionerende
Widex Moment leverer den reneste og mest
naturlige lyd nogensinde. Lyd, der behandles
i et høreapparat, når typisk trommehinden
senere end lyd, der høres direkte. Og når disse
to ikke-synkroniserede signaler blandes, får du
en kunstig lyd. Men med Widex Moment kan du
nu høre hvert øjeblik, som du plejede at kunne.

NATURLIG LYD, NÅR DEN ER BEDST
Vi bad rigtige høreapparatbrugere om at
anvende Widex Moment i deres hverdag og
fortælle os, hvad de mente om dem. Resultatet
var overvældende positivt med 95 %, som
opfattede lyden som "naturlig" og "tydelig".

STREAM FRA IOS
OG ANDROID

Vi har opgraderet 2,4 GHz Bluetoothkonnektiviteten i Moment, så du nu kan
streame fra iOS, kompatible Android-enheder,
Widex TV Play™ og andet DEX tilbehør.

Så nu er du klar til at kunne nyde al den
streamingunderholdning, verden har at
byde på i høj kvalitet.

SKABT TIL AT HOLDE
Widex Moment er designet til at sikre maksimal
fugtafvisning og lang levetid, da mindre
korrosion betyder længere holdbarhed.
Du vil værdsætte den avancerede
vandafvisende nanocoating. Når der ikke
er nogen batteridør, er der også færre huller,
som fugt kan snige sig ind ad.

CHARGE N CLEAN
Pas bedre på dine genopladelige Widex
høreapparater med Widex Charge n Clean.

Diskret brugervenlighed med Widex Moment.
Selvom mRIC R D-modellen er markedets
mindste genopladelige RIC-høreapparat, kan
du føle dig tryg ved at vide, at du har al den
kraft, du behøver, for at høre hvert øjeblik.
Ingen bøvl med høreapparatbatterier. Bare en
slank, enkel oplader, der passer til dit liv.

STANDARDOPLADER
Til dine genopladelige Widex
høreapparater kan du bruge den
kompakte og brugervenlige Widex
standardoplader.

KONTROL MED
DIN HØRELSE

Med Widex Moment har du mulighed for at styre dit
høreapparat fuldt ud ved hjælp af Widex Moment appen
på din Apple- eller Android-smartphone*. Det har aldrig
været nemmere at finjustere sin hørelse, så du får præcis
den lyd, du foretrækker – i præcis de øjeblikke, der er
vigtige for dig.
Hjælp i appen

Tilslutning eller
batteristatus

Nulstil lyd
Flere valgmuligheder
(for ikke-lydjusteringer)

Gem ændringer som
personligt program
Lydløs og lydstyrke
Generelle lydjusteringer
Vælg program
Startside og menu
Min Lyd
Min Guide

WIDEX MOMENT app

Grundige tests har bekræftet, at appen er nem og
intuitiv. Og en "dark mode" sikrer diskret brug.
* Widex Moment appen fungerer sammen med følgende Widex Moment
modeller: mRIC R D (MRR2D), RIC 312 D (MRB2D), BTE R D (MBR3D) og BTE
13 D (MBR3D). Til andre modeller kan du bruge Widex Tonelink appen til
styring af nøglefunktioner.

Menu
Nulstil lyd
Frekvens, lydstyrke
Hjælp i appen

Skift eller vælg program

Slå lydstyrkeog kontrol fra

WIDEX TONELINK app

FULD KONTROL VIA
IOS OG ANDROID
Med den intuitive og brugervenlige Moment
smartphone-app til både iOS- og Android-enheder
kan du styre mange forskellige funktioner og
indstillinger i dine høreapparater. Blandt meget andet
giver appen adgang til effektiv, men brugervenlige
tilpasning af Min lyd samt til tips og råd om brug af
høreapparaterne ved hjælp af Min Guide.

MIN GUIDE –
FÅ MEST MULIGT UD
AF MOMENT
Introduktion af Min guide. Moment appen giver dig bl.a.
gode råd i form af trinvise instruktioner og videoer,
der hjælper dig med alt lige fra, hvordan du tænder
høreapparaterne, og hvordan du personliggør din lyd
med Min lyd.

Der findes også en række korte kurser, som er beregnet
til at vænne dig til en hverdag med høreapparater.

MIN LYD
– EN HJÆLPENDE
HÅND TIL EN MERE
PERSONLIG LYD
Hvad nu hvis et høreapparat kunne give dig adgang til
lytteoplevelser fra tusindvis af virkelige brugere som dig
selv, så du kunne få en personligt anbefalet lyd i løbet af
et øjeblik?
Med Min lyd er det muligt. Min Lyd kombinerer virkelige
menneskers oplevelser med den kunstige intelligens'
enorme styrke og samler det i en enkel, brugervenlig
smartphone-app, der giver dig to måder til at opnå en
bedre lyd på. Skabt til dig og Skab din egen.

Skabt til dig – en anbefaling her og nu
Ved at vælge den mest relevante aktivitet og lyttehensigt
præsenterer Widex kunstige intelligens dig for en
anbefalet lydprofil, der er baseret på, hvordan tusindvis
af andre brugere foretrak at høre i en lignende situation.

Skab din egen – for at få en mere personlig lyd
Hvis du ønsker mere kontrol, kan Skab din egen
hjælpe dig, fordi den bruger kunstig intelligens til
at guide dig til en skræddersyet lyd via en række
enkle lydsammenligninger.
Hver gang brugere anvender Skab din egen,
behandles deres præferencer af Widex kunstige
intelligens i skyen. Dermed opdateres og forbedres
de automatiske anbefalinger i Skabt til dig, som straks
bliver tilgængelige for alle brugere.

FÅ MERE UD AF DIT
WIDEX MOMENT
Trådløst tilbehør – tilslut, betjen og kommuniker
DEX tilbehør gør det nemt at oprette forbindelse til
audioudstyr, fjernbetjeninger, TV samt mobil- eller
fastnettelefoner. Bed høreklinikken om flere oplysninger.

COM-DEX

Til håndfri streaming

TV-DEX

Når du skal se TV

RC-DEX

Din fjernbetjening

FM-DEX

Til fleksibel streaming

ELEGANT OG STABIL TV-STREAMING
MED WIDEX TV PLAY

WIDEX MOMENT
MODELLER OG TYPER
Widex Moment fås i tre bag-øret-modeller (RIC),
tre bag-øret-modeller (BTE) og fire i-øret-modeller
(ITE). Din hørespecialist kan hjælpe dig med at
vælge den ideelle model til dit specifikke høretab
og din personlige livsstil.

BAG-ØRET-modeller

RIC 10

RIC 312 D

MRIC R D

BTE R D

BTE 13 D

BTE 312

I-ØRET-modeller

XP

CUSTOM ITE (IM/IP)

CIC

CIC-M

Vælg dine farver
Vælg mellem 13 forskellige farver til bag-øret-modeller
og 3 standardfarver til i-øret-modeller.
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For at hjælpe dig med at høre bedst muligt omfatter Widex Moment eksklusive lydklasseteknologi, der automatisk tilpasser høreapparatet til dine specifikke
lyttebehov. Med Widex Moment får du optimal tydelighed, komfort og hørbarhed i hver enkelt situation – uden at skulle trykke på en eneste knap.

DERFOR ER WIDEX MOMENT DET RIGTIGE TIL DIG

JA

JA

JA

JA *

JA

JA

JA *

Widex Moment 330

Widex Moment 220

Widex Moment 110

Automatisk lyd
regulering
Intet behov
for at regulere
høreapparatet i
hver situation

JA

Naturlig
lydoplevelse
Vælg mellem den
velkendte Widex
lyd og den nye
Widex PureSound

Widex Moment 440

Reduktion af
vindstøj
Hør tydeligt, selv
når det blæser

Nem betjening
Intuitiv app og
kunstig intelligens
guider dig til den
bedste lyd

Forbedret
taleforståelighed
Få fremhævet tale
og reduceret støj
fra omgivelserne

Direkte
Bluetooth®streaming
Stream lyd direkte
fra Apple- eller
Android-enheder
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JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Real-life Insights
Gør rådgivning
nemmere ved
at give adgang
til klienternes
personlige
programmer

* Omfatter ikke Min lyd

Widex Remote
Care
Muliggør tilpasning
og finjustering
på ethvert sted,
som klienten
anmoder om
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