INTELLIGENT
I DAG
SMARTERE
I MORGEN

VERDENS FØRSTE
INTELLIGENTE
HØREAPPARAT
FORMER SIG TIL
DIG
Kvaliteten af din høreoplevelse kan nu
udvikle sig i det virkelige liv.
Dit WIDEX EVOKE™-høreapparat har interaktive
funktioner, som hjælper dig med intuitivt at tilpasse
din lytteoplevelse uanset tid og sted. Din måde
at tilpasse det på kan du dele direkte med din
hørespecialist, så du får en endnu mere målrettet
behandling af dine høreproblemer.
Og hvis du ikke har tænkt dig at gøre noget?
WIDEX EVOKE™ tilpasser sig automatisk dine
virkelige behov og dine virkelige omgivelser.
Så du ikke går glip af et eneste øjeblik.

TRE INTELLIGENTE MÅDER
TIL OPTIMERING AF
HØRELSEN
REAL-LIFE INSIGHTS

WIDEX REMOTE
CARE™
SOUNDSENSE LEARN

SOUNDSENSE LEARN
Kunstig intelligens med WIDEX EVOKE™-appen
vejleder dig ubesværet til en bedre og mere
personligt tilpasset hørelse i virkelige situationer.

REAL-LIFE INSIGHTS
Nu kan du dele de indstillinger og programmer, du
har gemt, direkte med din hørespecialist via en sikker
dataforbindelse. På den måde får de endnu mere
viden om din hørelse og bliver bedre til at opfylde
dine behov.

WIDEX REMOTE CARE™
Med Widex Remote Care™ får du adgang til
høreekspertise via en fjernforbindelse – lige hvor du
ønsker.

DU HJÆLPER DET MED AT
BLIVE ENDNU SMARTERE
Hver gang du interagerer med WIDEX EVOKE™,
bliver det bedre. Du kan for eksempel tilpasse
din lytteoplevelse personligt på din
yndlingsrestaurant. Så lærer WIDEX EVOKE™ af det.
Og vi bruger disse anonyme data til at opdatere
SoundSense Technology i WIDEX EVOKE™ til at gøre
det endnu smartere hen ad vejen. Med andre ord er
det intelligente WIDEX EVOKE™-høreapparat, du
køber i dag, endnu smartere i morgen.

WIDEX EVOKE™ fås i et bredt udvalg af modeller og
farver, der passer til dine behov, præferencer og din
livsstil.

HOLDER TRIT MED DIT LIV
WIDEX EVOKE™ kender forskel på klassisk musik og
popmusik. Et møde lyder anderledes end et selskab.
Og det holder trit med dig ved at kortlægge dit miljø
og tilpasse sig i overensstemmelse hermed. Eftersom
de lyde, du er udsat for, forandrer sig konstant,
reagerer WIDEX EVOKE™ automatisk på dine
omgivelser – ukompliceret og i realtid.

NEMT. INTUITIVT.
SKRÆDDERSYET
Skal lyden være endnu mere brugertilpasset? Lær
WIDEX EVOKE™, hvordan du foretrækker at høre,
ved hjælp af nogle få tryk på WIDEX EVOKE™-appen.
SoundSense Learn giver dig to lydprofiler at vælge
imellem. Du skal blot lytte til dem og vælge den lyd,
du foretrækker − lige så mange gange, du vil. Det
har aldrig været nemmere at forbedre sin hørelse i
virkelige situationer i dagligdagen.

HØR HVERT ØJEBLIK
I støjende omgivelser har du brug for dit høreapparat
til at filtrere alt det fra, som kan forhindre dig i at høre
tale. I rolige omgivelser vil du derimod gerne høre
alle detaljerne. WIDEX EVOKE™ har en indbygget
kontrolenhed, der indstiller den optimale lyd til de
forskellige lydmiljøer. Du kan nu opleve, hvad der sker
i det virkelige liv og aldrig gå glip af noget.

DU GLEMMER MULIGVIS,
AT DU GÅR MED DET
WIDEX EVOKE™ husker alle de ændringer i
lydstyrken, du foretager, og bruger dem intelligent i
lignende situationer − også selvom du befinder dig i
et helt nyt miljø. Med den indbyggede SoundSense
Adapt-teknologi er høreapparatet så intelligent, at du
til sidst kan glemme, at du går med det!

LIVAGTIG LYD, NATURLIGT
Alle lyde har deres egen ”opskrift”. Og jo mere
livagtig lyden er, jo nemmere er det at høre den.
Derfor har vi givet WIDEX EVOKE™ den mest
naturlige lyd, du kan få fra et høreapparat.

ÉT PROGRAM
DER PASSER TIL ALLE
Hvis du hellere vil afgive kontrollen, så prøv Universalprogrammet og lad det automatisk tilpasse sig lydene
omkring dig ved hjælp af den indbyggede Fluid
Sound Analyzer og Controller. Så hvis du ikke ønsker
at interagere med dit høreapparat, behøver du det
heller ikke.

WIDEX EVOKE™app
Guider dig til PERSONLIGT TILPASSET
hørelse
Forfin din hørelse i det virkelige liv ved at lytte til
to lydprofiler med appen og vælg, hvilken en du
foretrækker: A eller B. Jo flere gange du gør det, jo
mere lærer WIDEX EVOKE™ om, hvordan du ønsker at
høre på det pågældende tidspunkt. Du kan derefter
gemme dine præferencer som et program og bruge
det, næste gang du er i det samme miljø.
Du kan også:
• S
 lå lyden fra eller regulere høreapparatets lydstyrke
og bruge equalizeren til at regulere lyde
• O
 prette personlige programmer med dit eget navn,
dine egne fotos og lydreguleringer
• T
 ilføje lokaliteter til programmer og finde
høreapparaterne, hvis du mister dem

Menu
Batteristatus
Hjælpefunktion

Valgt program

Vælg program
Mute og
lydstyrke
Lydmenu

Kom godt i gang med
WIDEX EVOKE™-appen
Dine WIDEX EVOKE™-høreapparater i kombination
med EVOKE APP sikrer uovertruffen lyd i alle
situationer – eftersom du kan tilpasse præcis den lyd,
du har brug for, præcis når du har brug for det.
Ved at parre din smartphone med dit høreapparat
får du intuitive kontrolmuligheder. Hvis du har en
iPhone, kan du også nyde godt af direkte streaming af
telefonopkald og musik.

WIDEX EVOKE™ app kompatibilitet
EVOKE APP er tilgængelig via App Store og
Google Play. For at få det seneste overblik over,
hvilke smartphones der er kompatible med
WIDEX EVOKE™-appen, kan du besøge:
widex.dk/kompatibilitet

Parring af dine
høreapparater med
din smartphone
APPLE iOS
• Slå Bluetooth til
• Vælg Indstillinger > Tilgængelighed
> Høreapparater
• T
 ænd og sluk høreapparaterne ved at åbne og
lukke batteridøren. Vent, indtil telefonen har fundet
høreapparaterne. Hvis det ikke lykkes, skal du prøve
at tænde og slukke høreapparaterne igen
• Vælg høreapparaterne, og tryk på ”Tilslut”
• H
 øreapparaterne er nu parret med telefonen, og du
kan bruge WIDEX EVOKE™-appen

ANDROID
• Gå til Indstillinger, og slå Bluetooth til
• T
 ænd og sluk høreapparaterne ved at åbne og
lukke batteridøren. Vent, indtil telefonen har fundet
høreapparaterne (kan ses under tilgængelige
enheder). Hvis det ikke lykkes, skal du prøve igen
ved at tænde og slukke høreapparaterne
• Vælg WIDEX EVOKE™-høreapparaterne
• D
 ine høreapparater er nu parret med telefonen, og
du kan bruge WIDEX EVOKE™-appen

Opdateringer
Widex opdaterer løbende appen og høreapparaterne
med forbedringer. Hvis din app beder dig om
at opdatere, er det vigtigt at trykke på ”Start
opdatering”. Opdateringen kan tage flere minutter.
Meld dig til vores nyhedsbrev og få besked, når der
er nye opdateringer: widex.dk/nyhedsbrev

tonelink APP
Giver NEM BETJENING af
nøglefunktioner
Omdan din smartphone til en fjernbetjening, så du
nemt kan skifte program, regulere lydstyrken og
ændre retningsbestemt fokus. TONELINKs enkle
grænseflade er lige ved hånden, og justeringer bliver
en naturlig, integreret del af hverdagen. Det er ikke
nødvendigt at have separat audioudstyr med eller at
røre ved høreapparaterne.
TONELINK APP kan bruges med alle WIDEX
EVOKE™-modeller og kan downloades fra Apple
Store og Google Play. Besøg vores TONELINK APP
supportwebsite for at se, hvilke smartphones der er
kompatible: widex.dk/kompatibilitet

Menu
Medielydstyrke

Skift eller vælg
program

Slå lydstyrke fra,
og volumenkontrol

Kom godt i gang med
TONELINK app
Med TONELINK-appen får du nemt
kontrol med dit høreapparat via din smartphone.

Parring af dine høreapparater
med TONELINK
• I TONELINK-appen skal du vælge ”Kom godt i
gang”
• L
 æs instruktionen og ansvarsfraskrivelsen,
og tryk på ”Acceptér”
• H
 vis du modtog en brugervejledning til dit
høreapparat med en QR-kode fra din hørespecialist,
bliver du bedt om at give appen tilladelse til at få
adgang til kameraet og scanne QR-koden. Hvis
du ikke har en QR-kode, skal du trykke på ”Spring
over”
• Å
 bn og luk batteridørene på høreapparaterne, tag
dem på, og tryk på ”Næste” i appen
• T
 ryk på ”Tilslut” i appen for at parre dine
høreapparater med TONELINK-appen
• H
 vis du hører en lyd fra høreapparaterne, skal du
trykke på ”Ja” for at afslutte parringen
• Høreapparaterne er nu parret med appen

BEVAR
FORBINDELSEN
DEX-tilbehør – forbindelse,
kontrol og kommunikation
DEX-tilbehør gør det nemt at oprette forbindelse
til audioudstyr, fjernbetjeninger, TV samt mobileller fastnettelefoner. Bed høreklinikken om flere
oplysninger.

com-dex
Til håndfri streaming

com-dex
remote mic

rc-dex
Din fjernbetjening

For øget hørbarhed i
støjende omgivelser

call-dex

fm-dex

uni-dex

Til diskret streaming fra
mobiltelefoner

Til fleksibel
streaming

Til plug-&-play
mobiltelefonbrug

tv-dex
Når du skal se TV

ELEGANT OG STABIL
STREAMING AF TV-LYD
MED WIDEX TV PLAY™
WIDEX EVOKE™ fungerer perfekt sammen med
WIDEX TV PLAY™, den mest alsidige, stabile og
ukomplicerede lydstreamingløsning til dato.
• D
 en optimerede streamingstabilitet gør det muligt
for dig at bevæge dig frit omkring i lokalet uden
at miste et eneste sekund af den enestående TVstereolyd, som TV PLAY™ leverer
• T
 V PLAY™ er en både elegant og alsidig TVstreamingløsning, og med sit prisvindende design
kan enheden integreres perfekt i et moderne
interiør, hvor den kan placeres både foran TV’et
eller monteres på bagsiden
• D
 en brugervenlige app er nem at installere og
tilslutte, så du selv kan tilpasse din lytteoplevelse
ved hjælp af appen og nyde dine foretrukne TVudsendelser
Du kan styre TV PLAY™ med knappen på dit
høreapparat, din Widex-fjernbetjening eller WIDEX
EVOKE™-appen.

WIDEX EVOKE™modeller og -typer
WIDEX EVOKE™ fås i fem modeller, der sidder
bag øret, og fire modeller, der sidder i øret. Din
hørespecialist kan hjælpe dig med at vælge den
ideelle model til dit specifikke høretab og til din
personlige livsstil.

Modeller der sidder BAG ØRET

RIC 312 D

RIC 10

fusion

fashion
mini

BTE 13 D

Modeller der sidder I ØRET

CIC-M

CIC

XP

im/ip

vælg dine FARVER
Vælg mellem 13 forskellige farver til modeller, der
sidder bag øret, og tre standardfarver til modeller,
der sidder i øret.
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HVILKET WIDEX EVOKE™

440

Hvis du ønsker den mest avancerede og
kompromisløse teknologi:
• Højeste grad af effektiv automatisering
• En mere naturlig og virkelighedstro lyd end
nogensinde før
• Den bedste evne til at forstå tale i ethvert
miljø

220

330

• Tilpasser sig automatisk dit miljø i elleve
forskellige lyttesituationer

FREMRAGENDE
FUNKTIONALITET
Hvis du kræver en høj standard af
funktionalitet i alt, hvad du foretager dig:
• Tilpasser sig automatisk dit miljø i syv
forskellige lyttesituationer
• Fremragende evne til at forstå tale,
selv i vanskelige situationer

FUNKTIONALITET AF HØJ
KVALITET
Hvis du kræver god kvalitet for pengene:
• Tilpasser sig automatisk dit miljø i fire
forskellige lyttesituationer
• Husker de ændringer, du foretager, og
bruger dem i lignende situationer – selv i nye
omgivelser

FUNKTIONALITET TIL EN
OVERKOMMELIG PRIS
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WIDEX EVOKE™

WIDEX EVOKE™

WIDEX EVOKE™

WIDEX EVOKE™

ULTIMATIV FUNKTIONALITET

Hvis du søger teknologiske løsninger til en
overkommelig pris:
• Tilpasser sig automatisk dit miljø i tre
forskellige lyttesituationer
• Hjælper dig med at høre svage lyde og svag
tale tydeligt

™ ER DET RIGTIGE TIL DIG?
• Husker de ændringer, du foretager, og bruger dem i lignende
situationer – selv i nye omgivelser
• Branchens førende system til reduktion af vindstøj – og
derfor ideelt til udendørs brug
• Øjeblikkelig komfort og klar tale i stille og støjende
situationer
• Guider dig ubesværet til en bedre høreoplevelse, samtidig
med at det husker dine præferencer og forbedrer sig
løbende

• Fantastisk til en aktiv livsstil
• Husker de ændringer, du foretager, og bruger dem i lignende
situationer – selv i nye omgivelser
• Guider dig ubesværet til en bedre høreoplevelse, samtidig
med at det husker dine præferencer og forbedrer sig
løbende

• Valgfrit Komfort-program reducerer hurtigt lyde og skaber
komfort i stille og støjende omgivelser
• Guider dig ubesværet til en bedre høreoplevelse, samtidig
med at det husker dine præferencer og forbedrer sig
løbende

Læs mere på WIDEX.DK

Få tips om vedligeholdelse og
information om høreapparater
og høretab sendt direkte til dig:
widex.dk/nyhedsbrev
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