Comfort contego

Brukervennlig hørselsprodukt
for en aktiv hverdag

Det er enkelt å tilpasse
min Comfort Contego etter
den situasjonen jeg er i.
Gertrud og jeg reiser mye, det er utrolig positivt å kunne sitte og prate på
våre reiser. Motorlyd og støy stenges ute, jeg hører tydelig hva Gertrud
sier. Det kjennes veldig naturlig og det er skjønt å slippe å spørre hele
tiden.
Det er enkelt å tilpasse min Comfort Contego etter den situasjonen jeg er
i. Det er bare å stille om fra retnings- til rundoppfangende mikrofon. Når
vi for eksempel spiser middag med venner og familie har jeg mikrofonen
innstilt på runduppfangende posisjon. Senderen står på bordet og tar opp
samtalen. Siden jeg klarer å høre hva alle sier, er jeg med i samtaler og
diskusjoner på en hel annen måte enn før. Når det bare er Gertrud og jeg,
fester hun senderen på skjorten med festeklemme. Er vi på shoppingtur
eller spaserer i parken kan vi prate fritt mens vi beveger oss. Jeg har
Comfort Contego rundt halsen i alle situasjoner, derfor setter jeg pris på
at den er så smidig og pen.
Kjell, pensjonist i Malmö

Med det nye hørselsproduktet
har vårt liv blitt enklere.
Nå kan vi føre en samtale uten problemer, det kjennes lett og naturlig. Og
det er kjempefint å slippe å gjenta alt flere ganger. Omgangen med familie
og venner er blitt enklere også. Før var det vanskelig for Kjeell å delta fullt
ut fordi det var mange kommentarer han ikke fikk med seg. Nå kan han
høre hva alle sier, selv om vi er mange. Det er selvfølgelig et løft for oss
begge for han er med i felleskapet på samme måte som vi andre.
Kjell har alltid hørselsproduktet når han er utendørs. Det føles sikrere
at han klarer å høre trafikken og at han hører at en bil tuter. Vi liker
friluftsliv, å være ute i skog og mark. Naturopplevelser er blitt større for
oss. Det utrolige er at nå kan Kjell til og med høre fuglesangen så vi kan
nyte den sammen!
Da Comfort Contego kom inn i våre liv var det på mange måter en ahaopplevelse, også for meg. Og det er fantastisk hvordan den gjør Kjell mer
delaktig i livet.
Gertrud, samboer med Kjell

Kjell og Gertrud beskriver her hvordan de, i likhet med mange ander fornøyde
brukere av Comfort Contego, har stor hjelp av sitt utstyr i hverdagen. Personene på
bildene er ikke de samme som i teksten.

Comfort Contego har en skreddersydd digital
radiooverføring helt uten støy. Den hjelper å
oppfatte detaljene i en dialog, uansett om det
er mange eller få personer.

Ta vare på stunden
Det finnes tilfeller når man ønsker et ekstra hørselshjelpemiddel i tillegg
til høreapparat.
Derfor har vi på Comfort Audio utviklet Comfort Contego, et digitalt,
trådløst hørselsprodukt som hjelper deg med nedsatt hørsel å være
delaktig i alle situasjoner med familie og venner. Comfort Contego er
smidig og brukes med halsslynge hvis du har høreapparat, eller kobles til
hodetelefoner hvis du ikke har høreapparat. Den er meget enkelt å bruke
med sine letthåndterlige styrkekontroller og tydelige display. Samtidig
bygger den på avansert teknologi som gir deg en hel ny mulighet å utnytte
din tale.
Comfort Audio var først i verden med å utvikle digitale hørselsprodukter.
Vi startet tidlig å utforske nye måter å hjelpe personer med nedsatt hørsel
på, og vårt målbevist arbeid viser seg i produkter med funksjoner som er
unike i bransjen og som gjør oss teknisk verdensledende.

Senderen på bordet tar opp talen og lyden
sendes til mottakeren. Glede og delaktighet er
å høre hva alle sier!

Prøvelytt
og opplev forskjellen
Comfort Contego består av en sender og en mottaker, begge enhetene er
utstyrt med mikrofoner. Den skreddersydde digitale radiooverføringen gir
en meget bra lydkvalitet med en naturlig talegjengivelse. Forstyrrendet
bakgrunnsstøy reduseres takket være kortere lytteavstand, dermed høres
talen tydeligere.
Vi kan prate lenge om teknologien bak Comfort Contego og hva den
kan gjøre for deg. Først når du tester den, vil du forstå hvordan Comfort
Contego gjør en forskjell og hjelper deg å være delaktig i alle tenkbare
sammenhenger.

Comfort Contego
i ulike situasjoner
Du har ditt hørselsprodukt med deg i
mange ulike situasjoner og ved hjelp av den
kan du være delaktig i alle samtaler.

Hvis du har et høreapparat med T-posisjon bruker du Comfort
Contego sammen med en halsslynge. Ellers bruker
du den med hodetelefoner eller ørepropper.

Kort om Comfort Contego:
• Enkelt å bruke
• Meget bra lydkvalitet uten forsinkelser
• Tydelig display
• Avlyttingssikker
• Lang driftstid (opp til 20 timer)
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Tekniske data
Rekkevidde: Opp til 30 m
Størrelse: 22 x 45 x 98 mm
Vekt: 64 g hhv. 62 g

Driftstid: Opp til 20 timer
Batteri: Oppladbart Li-ion
Antenne: Innebygd

Comfort Audio har siden 1994 utviklet og produsert produkter for personer med nedsatt hørsel.
Vår misjon er og har alltid vært at med ledende teknologi og innovative løsninger, få mennesker til å
utveksle tanker og ideer i alle situasjoner gjennom hele livet helt uten hindringer.
Vi er målbevisste, nysgjerrige og har en brennende interesse i teknologi og drives av lidenskap og glede.
Det har gjort oss teknisk ledende i verden innen hørselsprodukter. Våre produkter tilbyr stor
fleksibilitet og er utviklet for både arbeidsliv, skole, offentlig miljø og privatliv. Alltid med individets
behov i fokus og ut ifra en genuin vilje til å forbedre livskvaliteten til personer med nedsatt hørsel.
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