
effect

Connect met 
uw wereld

Leven in het nu
Bij Coselgi zijn we ervan overtuigd dat het voor ons 
allemaal belangrijk is om alles uit het leven te halen.

Daarom zetten wij ons maximaal in voor het 
verbeteren van het leven van hoortoestelgebruikers 
door ideale oplossingen tegen concurrerende prijzen 
aan te bieden. 

www.coselgi.com

DEX-ACCESSOIRES  

TV PLAY

COM-DEX

COM-DEX Remote Mic

CALL-DEX

RC-DEX

TV-DEX

Geniet van de Tv in hifi-stereogeluid.

Voor het streamen van kwalitatief 
hoogwaardig geluid vanaf de meeste 
smartphones naar uw hoortoestellen 
(kan ook eenvoudig worden 
gecombineerd met de COM-DEX app).

Voor het tot in detail horen van 
gesprekken in één-op-één situaties.

Een eenvoudige en discrete manier om 
gesprekken vanaf uw smartphone te 
streamen.

Een compacte, stijlvolle 
afstandsbediening voor het bedienen  
van uw hoortoestellen.

FM+DEX

Voor het streamen van kristalheldere 
signalen vanaf FM solo-apparatuur, de 
luisterspoel of lijn-ingang.

Eenvoudige installatie en een uitstekend 
direct tv-geluid via uw hoortoestellen. 
Gewoon inschakelen en verbonden 
blijven.
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NAADLOZE 
CONNECTIVITEIT

Blijf verbonden

Geluiden van smartphones, smart speakers,  
tv's en tablets maken tegenwoordig integraal  
onderdeel uit van onze levens. Met Coselgi 
Effect hoeft u niets te missen. Coselgi Effect 
maakt naadloos verbinding met iOS-apparaten, 
zodat u audio van hoge kwaliteit rechtstreeks 
naar uw hoortoestellen kunt streamen (alleen 
voor selecteerde Coselgi Effect-modellen).

Als u Android-apparaten gebruikt, kan een  
DEX-accessoire u helpen audio eenvoudig  
naar uw hoortoestellen te streamen. 

Intelligente automatisering
Coselgi Effect maakt gebruik van intelligente 
automatisering om u te helpen optimaal te  
horen - zonder dat u ook maar iets hoeft te 
doen. Het hoortoestel analyseert bijvoorbeeld 

Wilt u betrokken blijven bij de mensen en uw 
omgeving, waar u ook bent - zonder te hoeven 
regelen aan uw hoortoestellen?

Dan is de Coselgi Effect™ serie hoortoestellen 
precies wat u zoekt.

Superieur geluid in elke situatie
Coselgi Effect helpt u naadloos te verbinden 
met uw wereld door het horen makkelijker dan 
ooit te maken - waar u ook bent of wat u ook 
doet. 

Het is nu mogelijk om eenvoudig en  
comfortabel nuances te horen, zoals het tikken 
van de regen, het spinnen van een kat of het 
fluisteren van een kind. Zelfs in lastige  
luistersituaties zullen de hoortoestellen  
aanpassingen doorvoeren om het geluid te 
verbeteren. Dankzij onze intelligente  
automatisering kunt u gewoon achterover  
leunen en verbinding maken met de wereld om 
u heen.

MODELLEN EN  
KLEUREN

De Coselgi Effect serie is verkrijgbaar in zeven 
achter-het-oor modellen en drie in-het-oor 
modellen. Uw audicien adviseert u welk model 
het beste bij uw behoeften past. De kleur 
bepaalt u natuurlijk zelf!

Achter-het-oor modellen

069 081 118 119 121 123

Summer  
Gold

Tan  
Silk

Tech  
Black

Silver  
Grey

Titanium 
Grey

Autumn  
Beige

 
In-het-oor modellen

025 028

Light 
Beige

Clay  
Brown

voortdurend geluiden om u heen en past meer 
instellingen dan ooit aan. Het zorgt ervoor dat u 
geluid van hoge kwaliteit comfortabel hoort en een 
betere spraakverstaanbaarheid ervaart, zelfs in 
wind en achtergrondgeluid.

Veel eenvoudige bedieningsopties
Zelfs met de beste automatisering wilt u soms kleine 
aanpassingen aan uw hoortoestellen kunnen doen. 
Er zijn twee verschillende smartphone-apps  
beschikbaar om uw Coselgi Effect te bedienen.  
U kunt ook gebruik maken van een knopje op het 
hoortoestel zelf - of een handig DEX-accessoire, 
zoals een afstandsbediening. 

Menu
Batterijstatus 
Helpfunctie

Huidig programma

Programma 
selecteren

Dempen en   
volumeregeling

Geluidsmenu

Menu
Mediavolume 

Programma wijzigen 
of selecteren  

Volume dempen en 
volumeregeling


