
Store taster, højkontrastdisplay og valgfrit 

displaylys

RC4 for at gøre brugerens dag nemmere

• Brugervenligt design 

• Tydelig visning af høreapparatets indstillinger 

• Store taster 

• Oplyst display

• Klapdæksel for at beskytte mod tilfældige tastetryk

• Diskret håndtering fra en lomme eller en håndtaske

• Samtidig justering af alle funktioner ved tilpasning på 
begge ører 

• Enkel opsætning af RC4 via en guidet procedure i Compass

• Enkel brugervejledning til RC4 via Compass vejlednings-
værktøjer 

• Komplet brugervejledning, som kan individualiseres og 
printes ud gennem Compass tilpasningsværktøj 

• Intuitiv fjernbetjening, som gør det nemt at betjene høre-
apparaterne 

• RC4-2: Samtidig eller separat lydstyrke- og programjuste-
ring med binaurale tilpasninger og Zen+-afslapnings- og 
toneprogram*
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RC4
Fjernbetjening 



Giver brugeren kontrol med sit 

høreapparat 

Den nye RC4-fj ernbetjening fra Widex er det perfekte valg for 
brugere, der vil have mest muligt ud af deres høreapparat. Med 
RC4 kan brugeren hurtigt og nemt få adgang til høreapparat-
funktioner som volumenkontrol og lytteprogrammer.

RC4-fj ernbetjening kan anvendes sammen med hele vores 
høreapparatsortiment, fra CIC- til bag-øret-modeller, og giver 
derved øget fl eksibilitet.

RC4 er fl eksibel, brugervenlig og frem for alt – diskret.

*Kun i udvalgte høreapparatmodeller

To modeller: RC4-1 og RC4-2

For at imødekomme de fl este brugeres behov fi ndes RC4 i to 
modeller. Begge modeller har det unikke, brugervenlige design.

Funktion RC4-1 RC4-2

Programvalg Op til 3 
programmer

Op til 5 
programmer

Lydstyrkeregulering -12 til +6 dB -12 til +6 dB

Lydløs  

Justerbar time-out  

Samtidig justering ved
binaurale tilpasninger

 

Samtidig eller separat justering ved
binaurale tilpasninger



Hændelseslogfunktion  

Alarmfunktion  

Zen+ afslapnings- og toneprogram 

Perlehvid

Klassisk grå

Modegrå

Brugertilfredshed

De nyeste digitale høreapparater fra Widex reagerer automa-
tisk på lyttemiljøet, og lydstyrke og signalbehandling optime-
res løbende, uden at brugeren behøver at gribe ind.

Der er praktisk talt ubegrænsede muligheder for at skræddersy 
disse høreapparater til brugere, der er interesseret i personlige 
programmer, som de selv kontrollerer.

Ved at give brugeren mulighed for kontrol, giver RC4-fj ernbe-
tjeningsløsningen brugeren fuld tilfredshed.

RC4-1

RC4-1-modellen har programvalg med op til tre programmer, 
en startfunktion til hændelsesloggen, en integreret alarmfunk-
tion, en lydløs-funktion og samtidig justering af alle funktio-
ner med binaurale tilpasninger. 

Diskret og intuitiv brugerfl ade

Brugervenlig funktionalitet er af afgørende betydning i udvik-
lingen af alle Widex produkter. 

Med så mange muligheder for at skræddersy individuelle 
høreapparater efter brugerens behov og præferencer, er det 
yderst vigtigt, at fj ernbetjeningen er enkel at anvende. 

Højkontrast-displayet og det valgfri display-lys i RC4 gør det 
nemt at se, hvilken program- eller lydstyrkeindstilling der er 
valgt. De store taster på fj ernbetjeningen har et intuitivt 
design og er lette at håndtere – også hvis man ikke er så 
fi ngernem.

RC4 anvender radiofrekvenstransmission, således at høreappa-
ratet kan betjenes diskret fra en lomme eller en håndtaske. For 
at sikre imod forstyrrelser fra andre fj ernbetjeninger kan RC4 
matches individuelt til brugerens Widex høreapparater.

RC4-2

RC4-2-modellen giver mulighed for en mere kompleks høreap-
paratbehandling. Den har programvalg med op til fem pro-
grammer og samtidig eller separat lydstyrke- og programjuste-
ring ved binaurale tilpasninger.  

RC4-2-modellen kan også anvendes til at aktivere afslapnings- 
og toneprogrammet Zen+*.


