COM-DEX

COM-DEX
REMOTE MIC

HÅLLER DIG ANSLUTEN. HELA TIDEN.

TV-DEX
SE PÅ TV

HÖR KONVERSATIONER I DETALJ

FUNKTIONER

FUNKTIONER

• Helt handsfree kommunikation
• Kompatibel med alla typer av
mobiltelefoner
• Streaming av ljud från alla typer av
Bluetooth-enheter
• Tillgänglig i tre stilrena färger

• 8 timmars streamingtid
• 8 dagars vänteläge/kontrolltid*
• Mjuk och bekväm halsslinga
• Kontrollera dina hörapparater
via COM-DEX-appen
* 12 timmar per dag

FUNKTIONER

• Trådlös anslutning via COM-DEX till
alla Widex trådlösa hörapparater
• Praktisk stålklämma för enkel fastsättning
• Slå av/på mikrofonen direkt på
knappen på COM-DEX Remote Mic

• Mikrofonen kan även styras med hjälp
av COM-DEX-appen
• Upp till 8 timmars streamingtid

UNI-DEX

FÖR DISKRET STREAMING FRÅN MOBILTELEFONER

FÖR ANVÄNDNING MED MOBILTELEFON
VIA PLUG-AND-PLAY

En ultrakompakt enhet för att
streama konversationer från
mobiltelefoner till hörapparater.
CALL-DEX pluggas enkelt in i
kontakten i telefonen och är sedan
klar att använda. Kan streama i upp
till 80 timmar och är kompatibel
med de flesta mobiltelefoner.

UNI-DEX är en plug-and-playlösning som bärs runt halsen för
enkel mobiltelefonanvändning.
Med den inbyggda mikrofonen i
UNI-DEX kan du tala handsfree när
du använder mobiltelefonen eller
Skype på datorn eller surfplattan.

• Konstant streaming i upp till
80 timmar
• Vänteläge i upp till 3 veckor
• Liten och enkel att använda

• 40 timmars batteritid vid
streaming
• Batteriet laddas på 1 timme
• Rumsavstängningsfunktion

RC-DEX

FÖR FLEXIBEL STREAMING

DIN FJÄRRKONTROLL

En streamingenhet i hög kvalitet
som är liten och diskret och
som har utformats speciellt för
trådlösa hörapparater. Enhetens
tre funktioner: FM, teleslinga och
ingående ljudlinje ger användaren
stor flexibilitet. Manövreras lätt med
en knapp.

• En flexibel enhet för
FM-streaming
• Liten och enkel att använda

En elegant, kompakt och användarvänlig
fjärrkontroll som ger användarna
bättre kontroll över utvalda
hörapparatsfunktioner. Användaren
kan justera volymen och växla mellan
program, snabbt och diskret. Litet format
som får plats i nyckelringen. En låsknapp
förhindrar oavsiktlig aktivering av
fjärrkontrollen.
FUNKTIONER

• Antennräckvidd upp till 30 m
• 10 timmars batteritid

FUNKTIONER
• Rumsavstängningsfunktion
• 10 timmars nonstopkapacitet
• Laddningsbar med TV-Base

• Räckvidd till basstationen upp till
300 meter
• Telefonlista för 20 nummer
• Batteriet har 100 timmars standby-tid och 10 timmars samtalstid

• Kan även användas som en
vanlig telefon – en telefon för hela
familjen

DEX-ÖVERSIKT
KOMPATIBILITET

COM-DEX**

CALL-DEX

UNI-DEX

FM+DEX

RC-DEX

TV-DEX

PHONE-DEX

UNIQUE*
DREAM*

SUPER

• Ansluter till alla enheter med
3,5 mm-uttag
• Streamar automatiskt
• Inbyggd mikrofon för
handsfreesamtal

FM+DEX

FUNKTIONER

• Högkvalitativt ljud
• Ultralåg fördröjning
”EchoFreeTM”
• Ingångar för både tv- och
hifi-system

CLEAR
FUNKTIONER

• Ansluter till alla mobiltelefoner
med 3,5 mm-uttag
• Streamar automatiskt
• Inga knappar

En trådlös universaltelefon
som streamar kristallklart ljud
direkt till din hörapparat. Ger
användaren bästa möjliga
lyssningsupplevelse – utan
teleslingprogram eller streamer.
Fungerar även som en vanlig
fast telefon.

* Finns endast i EU och Nordamerika

CALL-DEX

FUNKTIONER

FÖR ENKEL ANVÄNDNING AV FAST
TELEFONLINJE*

Ett användarvänligt, trådlöst
hjälpmedel – stort som en
handflata – utvecklat särskilt för
tv och musik. Upp till 10 timmars
oavbrutet stereo-tv- eller hifiljud mellan laddningarna.

COM-DEX Remote Mic är ett snyggt
komplement till din COM-DEX-lösning och
är svaret i de situationer när den omgivande
ljudmiljön gör det svårt för dig att tydligt höra
den person du samtalar med.

En helt handsfree enhet för streaming av
högkvalitativt ljud från mobiltelefon till
hörapparat. Kan kombineras med COM-DEXappen för smidig kontroll av volym, ljudriktning
och programinställningar på hörapparaten.

PHONE-DEX

• Programväljare
• Volym upp/ner
• Fäste för nyckelring

WidexLink
Teleslinga
Bluetooth

Tv
Ljud
Mobiltelefon
Fast telefon
Manipuleringssäker

• Ungefär 12 månaders batteritid
• Låsknapp

Kompatibel med andra FM-system
* ej kompatibel med CIC MICRO. ** COM-DEX Remote Mic fungerar endast med COM-DEX

WWW.WIDEX.COM
Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge
Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett
servicemärke som tillhör Apple Inc.
Tryckt av KLS/2016-09. 9 502 4165 012 #01
Widex och DEX är varumärken som tillhör Widex A/S.
Å[7py06o|hgfljf]

EN HEL VÄRLD AV TRÅDLÖST LJUD

DEXÖVERSIKT
DEX-SERIEN
Med DEX™ kommunikationstillbehör från Widex kan
användare av hörapparater hålla sig anslutna till en hel
värld av ljud.
Tillbehören gör det enkelt för dem att snabbt och smidigt
ansluta till fjärrkontroller, tv, personliga ljudsystem,
surfplattor och andra enheter.
Oavsett om det gäller musik, telefonsamtal, tv eller
fjärrkontroller så finns det en DEX för varje situation.

TM

HÅLL DIG
ANSLUTEN
MED WIDEXLINK

Kärnan i DEX kommunikationstillbehör är vår unika trådlösa
teknik, WidexLink.
Den möjliggör direktkommunikation mellan hörapparater,
direktanslutning till externa ljudenheter och samordning och
synkronisering av data mellan två hörapparater.
WidexLink har utformats speci ellt för att möta kraven från
hörhjälpmedel och DEX-enheter. Tekniken drar mindre ström,
är extremt snabb och ser till att ljudet inte blir fördröjt eller
försvinner.

