LJUDET SOM
FÖRÄNDRAR
ALLT

HÖRSEL SÅ
SOM DU
MINNS
Till och med de bästa hörapparaterna har alltid
låtit som just hörapparater – fram till idag. Den
revolutionerande WIDEX MOMENT™ förändrar spelreglerna och levererar det renaste och mest naturliga
ljudet någonsin.
Normalt når ljud som bearbetas i en hörapparat
trumhinnan senare än ljud som hörs direkt. Och när
dessa två "osynkroniserade" signaler blandas blir
resultatet ett artificiellt ljud. Men tack vare
WIDEX MOMENT™ kan du nu uppleva världen
så som du brukade.

MÄNNISKOR
ÄLSKAR
LJUDET

Är du trött på ”revolutioner" inom hörapparatsbranschen som ingen i själva verket kan höra?
Det är nämligen vi. Det är därför som WIDEX
MOMENT™ förbättrar din hörselförmåga på riktigt
i ditt verkliga liv.
Undersökningar har kunnat påvisa att en stor
majoritet av både nya och erfarna användare föredrar
Widex PureSound™ -programmet i WIDEX MOMENT™
i ett antal olika ljudmiljöer. I tillägg till detta erbjuder
hörapparaten möjligheten att enkelt personanpassa
din ljudbild och ett renare och naturligare ljud än du
någonsin upplevt förut.

STREAMA
FRÅN
ALLA DINA
ENHETER
Vi har uppgraderat 2,4 GHz Bluetooth®-anslutningen i
WIDEX MOMENT™, så att du nu kan streama från iOS,
WIDEX TV-PLAY™* och andra DEX-tillbehör, samt
utrustat hörapparaten med framtida anslutningsmöjligheter till Android-enheter. Nu är du alltså redo
för all streamad underhållning världen har att erbjuda
i högsta möjliga kvalitet.

* Kommer att finnas tillgänglig med WIDEX MOMENT™-kompatibilitet under
senare hälften av 2020.

BYGGD FÖ
HÅLLA
WIDEX MOMENT™ är maximalt fuktbeständig och har
därför längre livslängd – eftersom mindre korrosion
innebär bättre hållbarhet.
Du kommer att uppskatta den avancerade
vattenresistenta nano-beläggningen som skyddar
mot fukt. Utan batterilucka finns det också färre
öppningar för fukt att ta sig in igenom.

ÖR ATT

UPPLADDNINGSMÖJLIGHETEN
ÄR NU DISKRET
WIDEX MOMENT™ erbjuder diskret bekvämlighet.
Modellen “mRIC R D” må vara marknadens minsta
uppladdningsbara RIC-hörapparat men du kan vara
säker på att den kommer hjälpa dig höra alla livets
stunder, stora som små.
Inget krångel med att byta batterier. Bara en tunn,
enkel laddare som passar perfekt in ditt liv.

FULLSTÄNDIG
KONTROLL
ÖVER DIN
HÖRSEL
WIDEX MOMENT™ ger dig fullständig kontroll över
din hörapparat via WIDEX MOMENT™-appen på din
Apple-eller Android-telefon*. Det har aldrig varit
enklare att finkalibrera din hörsel så att du får exakt
den ljudbild du föredrar – i exakt de stunder då det är
som viktigast.

Hjälp inuti appen
Återställ ljud
Fler alternativ (för justeringar
som inte är ljudrelaterade)
Spara ändringar som ett
personligt program
Ljud av, volym och
equalizer-styrning
Allmänna
ljudjusteringar
Välj program
Hem, SoundSense
Learn och meny

WIDEX MOMENT™-appen

Appens användarvänlighet har verifierats genom
noggranna tester. Och den kan användas diskret i
"mörkt läge".
* WIDEX MOMENT™-appen fungerar med följande WIDEX MOMENT™modeller: mRIC R D (MRR2D) och RIC 312 D (MRB2D).
Alla andra modellers nyckelfunktioner styrs via WIDEX TONELINK™appen.

Meny
Återställ ljud
Frekvensvolym
Hjälp inuti appen

Byt eller
välj program
Stäng av ljudet och
volymjustering

WIDEX TONELINK™-appen

FÅ UT MER AV DIN
WIDEX MOMENT™
TRÅDLÖSA TILLBEHÖR – ANSLUT, STYR
OCH KOMMUNICERA
Med DEX-tillbehör kan du enkelt ansluta till ljudutrustning, fjärrkontroller, tv samt mobiltelefoner och
fasta telefoner. Be din audionom om mer information.

COM-DEX
För handsfree
streaming

COM-DEX
Remote Mic
För förbättrad
hörbarhet i bullriga
miljöer

RC-DEX
Din
fjärrkontroll

TV-DEX

FM-DEX

Se på tv

För flexibel
streaming

STILREN OCH STABIL STREAMING AV TVLJUD MED WIDEX TV PLAY™
* Kommer att finnas tillgänglig med WIDEX MOMENT™-kompatibilitet under senare
hälften av 2020.

WIDEX MOMENT™
MODELLER OCH STILAR
Widex MOMENT™ finns tillgänglig i tre RIC-modeller
(bakom örat) och tre ITE-modeller (i örat). Din
audionom kan hjälpa dig att välja den modell som
passar bäst för dig, din specifika hörselnedsättning
och din livsstil.

RIC-MODELLER (BAKOM ÖRAT)

RIC 10

RIC 312 D

mRIC R D

ITE-MODELLER (I ÖRAT)

XP

ANPASSAD ITE (IM/
IP)

CIC

VÄLJ DINA FÄRGER
Välj mellan 13 olika färger för RIC-modeller och tre
standardfärger för ITE-modeller.
Tech black
(118)

Titanium Grey
(121)

Silver Grey
(119)

Golden Brown Honey Blonde Autumn Beige
(120)
(114)
(123)

Mediterranean Shocking Pink
Turquoise
(077)
(078)

Deep Blue
(136)

Dark Cherry
(116)

Chestnut
Brown
(115)

Light Beige
(025)

Pearl White
(068)

Clay Brown
(028)

Sporty Red
(076)

Dark Brown
(107)

WIDEX MOMENT™ 110

WIDEX MOMENT™ 220

WIDEX MOMENT™ 330

WIDEX MOMENT™ 440

PRESTANDANIVÅ/
FÖRDEL

SÄLLSKAP

–

Klassisk eller
samtida

MUSIK

–

med tal

TYST MILJÖ
–

FEST
med tal

–

med tal

TRANSPORT

–

med tal

STADSMILJÖ

För att se till att du hör så bra som möjligt innehåller WIDEX MOMENT™ exklusiv Sound Class-teknologi som automatiskt anpassar din hörapparat efter dina specifika behov. WIDEX MOMENT™ säkerställer optimal klarhet, komfort och hörbarhet i alla
olika miljöer, utan att du behöver trycka på några knappar.

WHY WIDEX MOMENT ™ IS SUITABLE FOR YOU

JA **

WIDEX MOMENT™ 110

JA **

JA

JA

JA

Lätt att styra
En intuitiv app
och artificiell
intelligens guidar
dig till det bästa
ljudet

* Redo för framtida anslutningar till Android (ASHA)

JA

WIDEX MOMENT™ 220

Direkt
Bluetooth®
-streaming
Streama ljud direkt
från Apple- eller
Android-enheter*

JA

Automatisk
ljudjustering
Du behöver inte
alltid justera
hörapparaten när
du rör dig mellan
olika miljöer

WIDEX MOMENT™ 330

Naturlig
ljudupplevelse
Välj mellan det
kända Widexljudet eller
det nya Widex
PureSound™

JA

Minskat
vindbrus
Hör tydligt även
när det blåser

WIDEX MOMENT™ 440

PRESTANDANIVÅ/
FÖRDEL

Förbättrad
förståelse av tal
Förstärk tal och
minska buller från
omgivningen

JA

JA

JA

JA

Insikter från
verkliga livet
Underlättar
rådgivning genom
att ge tillgång
till kundernas
personliga program

** Inkluderar inte SoundSense Learn

JA

JA

JA

JA

WIDEX REMOTE
CARE
Möjliggör
anpassning och
finjustering på
valfri plats enligt
kundens önskemål

VILL DU HA TIPS ELLER VETA MER OM
HÖRSEL OCH HÖRSELNEDSÄTTNING?
www.widex.se/nyhetsbrev
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