WIDEX ENJOY
NATURAL SOUND. NO EFFORT

NATURLIG LYD
HELT UBESVÆRET
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NU KAN DU FÅ EN UBESVÆRET
LYTTEOPLEVELSE
Når du tager dine høreapparater på om morgenen,
forventer du at høre tydeligt hele dagen. Og du
forventer, at dine høreapparater automatisk leverer
den bedst mulige lyd, så du kan starte dagen uden at
bekymre dig om din hørelse.
Det er præcis, hvad du kan forvente med
WIDEX ENJOY™.

HØR DET HELE I SAMTALER
WIDEX ENJOY™ gør det lettere at føre samtaler i
støjende omgivelser. Høreapparatet sørger for, at
kraftige lyde omkring dig ikke forvrænges, og gør det
samtidig nemmere for dig at høre svage lyde.

TILPASSER SIG DIT LIV
I dagens løb tilpasser WIDEX ENJOY sig automatisk
efter de skiftende omgivelser omkring dig.
Høreapparatet ved, hvornår du lytter til klassisk musik
eller spiser middag med vennerne. Det betyder, at du
ikke selv skal justere dem hele tiden.

NEM OG INTUITIV BETJENING
Selv med den bedste automatisering er det naturligt,
hvis du indimellem selv vil foretage justeringer.
Det er nemt at gøre enten ved hjælp af en knap på
høreapparatet, en diskret fjernbetjening eller en app på
din smartphone.

WIDEX ENJOY APP*

TONELINK APP

Med WIDEX ENJOY appen kan du optimere lyden i
øjeblikket ved at justere lydstyrken, gemme og skifte
lytteprogram, vælge direktionelt fokus eller ændre
tonehøjden.

TONELINK appen giver dig nem betjening af vigtige
funktioner. Du kan justere lydstyrken, slå lyden fra,
vælge direktionelt fokus og skifte lytteprogram uden at
røre ved høreapparatet.

*Kun tilgængelig for udvalgte WIDEX ENJOY modeller.

OPNÅ KOMPLET FORBINDELSE
Kan du lide at lytte til podcasts eller tale i telefon?
WIDEX ENJOY kan forbindes problemfrit til Androidog iOS-enheder, så du kan streame lyd direkte til dine
høreapparater* i fantastisk lydkvalitet. Du kan også
styre streaming via din smartphone eller med et af
de mange forskellige tilbehør til streaming af lyd fra
fjernsyn og andre kilder.

HVILKET
WIDEX ENJOY™
ER DET RIGTIGE FOR DIG?
BEDSTE
YDEEVNE

440

Mest naturlige lyd i alle situationer
– klareste tale og bedste
vindstøjsreduktion

SÆRDELES GOD
YDEEVNE

330
COM-DEX

COM-DEX
REMOTE MIC

Til håndfri streaming

Naturlig lyd, der lever op til høje
standarder i de fleste situationer

RC-DEX
Fjernbetjening

For klarere samtaler

GOD
YDEEVNE

220
FM-DEX

TV-DEX

Til fleksibel streaming

Når du skal se tv

God basis lyd til de fleste situationer

TILSTRÆKKELIG
YDEEVNE

110

TV-PLAY
Direkte TV-lyd

Til mindre udfordrende miljøer

FARVEUDVALG
RIC/BTE-MODELLER

*Direkte streaming af lyd med Android kræver DEX audioudstyr

CIC/ITE-MODELLER

123

081

119

121

118

071

069

068

076

136

025

028

027

Å[7py06o|kkdags]
Trykt 2019-08. 9 502 5195 010 #01
WIDEX, WIDEX ENJOY og DEX er varemærker registreret af Widex A/S.
Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge
Apple og Apple-logoet er varemærker registreret af Apple Inc. i USA og
andre lande. App Store er et servicemærke registreret af Apple Inc.
Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker registreret af
Google Inc.

WWW.WIDEX.DK

