Comfort contego

Lätthanterlig hörselprodukt
för en aktivare vardag

Det är enkelt att anpassa
min Comfort Contego efter
vilken situation jag är i.
Gertrud och jag reser mycket, det är otroligt positivt att numera kunna
sitta och småprata på våra resor. Motorljud och sorl stängs ute, jag hör
tydligt vad Gertrud säger. Det känns väldigt naturligt, och det är skönt
att slippa fråga om hela tiden.
Det är enkelt att anpassa min Comfort Contego efter vilken situation jag
är i. Bara att ställa om från riktat till rundupptagande läge. När vi till
exempel äter middag med vänner och familj har jag mikrofonen inställd på
rundupptagande läge. Sändaren står på bordet och tar upp pratet. Eftersom
jag hör vad alla säger, är jag med i samtal och diskussioner på ett helt annat
sätt än förut. När Gertrud och jag är ensamma har hon sändaren fäst med
clips i tröjan, är vi på shoppingtur eller promenad i parken kan vi ledigt prata
under tiden som vi rör oss runt. Jag har Comfort Contego runt halsen i alla
situationer, därför uppskattar jag att den är så smidig och snygg.
Kjell, pensionär i Malmö

Med den nya hörselprodukten
har vårt liv blivit enklare.
Nu kan vi föra en dialog utan problem, det känns lätt och naturligt. Och det
är jätteskönt att slippa upprepa allt flera gånger. Även umgänget med
familj och vänner har blivit enklare. Förut var det svårt för Kjell att delta
fullt ut eftersom det var många kommentarer han inte uppfattade. Nu kan
han höra vad alla säger, även om vi är många. Det är förstås ett lyft för oss
båda att han är med i gemenskapen på samma villkor som vi andra.
Kjell har alltid hörselprodukten när han rör sig utomhus. Det känns
säkrare att han numera hör trafiken och utan vidare uppfattar om till exempel
en bil tutar. Vi är intresserade av friluftsliv, att vara ute i skog och mark,
och naturupplevelsen har blivit större för oss. Det otroliga är att nu kan
Kjell till och med höra fågelsången så vi kan njuta av den tillsammans!
När Comfort Contego kom in i våra liv var det på flera sätt en aha-upplevelse
även för mig. Och det är fantastiskt hur den gör Kjell mer delaktig i livet.
Gertrud, särbo med Kjell

Kjell och Gertrud beskriver här hur de, liksom många andra nöjda användare av
Comfort Contego, har stor hjälp av sin utrustning i vardagen. Personerna på bilderna
är inte desamma som i citaten.

Comfort Contego har en skräddarsydd digital
radioöverföring helt utan brus. Den hjälper dig
att uppfatta detaljerna i en dialog, oavsett om
den förs med många personer eller få.

Ta vara på stunden
Det finns tillfällen när man önskar ett extra hörhjälpmedel förutom
sin hörapparat.
Därför har vi på Comfort Audio utvecklat Comfort Contego, en digital,
trådlös hörselprodukt som hjälper dig med nedsatt hörsel att vara
delaktig i alla situationer med familj och vänner. Comfort Contego är
smidig och används med halsslinga om du har hörapparat, eller kopplas
till hörlurar om du inte bär hörapparat. Den är mycket enkel att använda
med sina lättmanövrerade volymkontroller och tydliga display. Samtidigt
bygger den på avancerad teknik som ger dig en helt ny möjlighet att
tillgodogöra dig tal.
Comfort Audio var först i världen att utveckla digitala hörselprodukter.
Vi startade tidigt att utforska nya sätt att hjälpa personer med nedsatt
hörsel, och vårt målmedvetna arbete visar sig i produkter med funktioner
som är unika i branschen och som gör oss tekniskt världsledande.

Provlyssna
och upplev skillnaden

Sändaren på bordet tar upp talet och ljudet
skickas till mottagaren. Glädje och delaktighet
är att höra vad alla säger!

Comfort Contego består av en sändare och en mottagare, båda enheterna
är utrustade med mikrofoner. Den skräddarsydda digitala radioöverföringen
ger en mycket bra ljudkvalitet med en naturlig talåtergivning. Störande
bakgrundsljud och brus reduceras tack vare kortare lyssningsavstånd,
därmed hörs talet tydligare.
Vi kan prata länge om tekniken bakom Comfort Contego och vad den
kan göra för dig. Men det är först när du testar den som du verkligen
kommer att förstå hur Comfort Contego gör skillnad, och hjälper dig att
vara delaktig i alla tänkbara sammanhang.

Ljudöverföring

I bilen

Comfort Contego
i olika situationer

Titta på tv

På föreläsning

I hemmet

På resa

Du har din hörselprodukt med dig i många
olika situationer och med hjälp av den kan
du vara delaktig i alla samtal.

Om du har en hörapparat med T-läge använder du Comfort
Contego tillsammans med en halsslinga. Annars använder
du den med hörlurar eller öronsnäckor.

Kort om Comfort Contego:
• Enkel att använda
• Mycket bra ljudkvalitet utan fördröjning
• Tydlig display
• Avlyssningssäker
• Lång drifttid (upp till 20 timmar)

I affären

Vid middagsbordet

På promenad

Tal
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Tekniska fakta
Räckvidd: Upp till 30 m
Storlek: 22 x 45 x 98 mm
Vikt: 64 g respektive 62 g

Drifttid: Upp till 20 timmar
Batteri: Uppladdningsbart Li-ion
Antenn: Inbyggd

Comfort Audio utvecklar och tillverkar sedan 1994 hörselprodukter för personer med nedsatt hörsel.
Vår mission är och har alltid varit, att med ledande teknik och innovativa lösningar ge människor
möjlighet att obehindrat utbyta tankar och idéer i alla situationer genom livet.
Vi är målmedvetna, nyfikna, har ett brinnande teknikintresse och drivs av passion och glädje. Det har
gjort oss till teknikledande i världen inom hörselprodukter. Våra produkter erbjuder stor flexibilitet och
är utvecklade för både arbetsliv, skola, offentlig miljö och privatliv. Alltid med individens behov i fokus
och utifrån en genuin vilja att förbättra livskvaliteten för människor med nedsatt hörsel.
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