
ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

WIDEX SOUND ASSIST

ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ

SOUND ASSIST  
VÁM POMŮŽE  

V MNOHA  
SITUACÍCH  

• Vzdálený mikrofon   
Rozhovory s přáteli nebo členy rodiny  
budou znít jasně v jakémkoliv prostředí.

• Stolní mikrofon  
Lépe a snadněji uslyšíte při důležitých  
jednáních, při společných večeřích 
i povídání s přáteli. 

• Hands-free telefonování 
Dokonalá kvalita zvuku telefonního hovoru 
i na cestách.

• Streamování z jakéhokoli Bluetooth zařízení  
Přehrávejte si hudbu, filmy nebo zvuk  
televize přímo ve svých sluchadlech. 

• Dálkový ovladač 
Upravujte hlasitost nebo přepínejte  
poslechové programy. 

• Indukční cívka  
Využívejte výhody indukční cívky, 
i když jí Vaše sluchadlo není vybaveno přímo. 

Zařízení Sound Assist je kompatibilní s modely 
sluchadel Widex MOMENT/MAGNIFY  
s technologií 2,4GHz   
(modely mají v názvu písmeno D).
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TECHNICKÉ ÚDAJE

• Výdrž baterie: 10 hodin (různé režimy) 

• Plné nabití: 3 hodiny

• Lithium-iontová baterie 

• Micro USB konektor

• Rozměry: 43x43x16 mm

• Hmotnost: 32 gramů 

ZVUKY, NA KTERÝCH  
VÁM ZÁLEŽÍ,  

USLYŠÍTE JEŠTĚ  
SNADNĚJI 

Widex Sound Assist představuje malý,  
ale univerzální nástroj pro Vaše sluchadla.  
Můžete jej použít jako stolní nebo vzdálený 
mikrofon, jako hands-free pro telefonování, 
streamování audia z digitálních i analogových  
zdrojů, nebo jako dálkový ovladač Vašich  
sluchadel.  
Widex Sound Assist obsahuje také indukční cívku, 
která Vám umožní přijímat zvuk z indukčních 
smyček ve veřejných prostorách.

Pomoc na dosah ruky v aplikaci 
MOMENT/MAGNIFY

V aplikaci snadno změníte například hlasitost 
nebo nastavení zvuku v různých režimech. 
Najdete v ní také návody, jak sluchadla spárovat, 
jak je zapnout a také sekci s často kladenými dotazy.


