يحتل فاقدو السمع صميم كل ما نفعله ،وتساعد معيناتنا السمعية
الذكية  ReSound® Smart Hearingاحلائزة على جوائز الناس على
الشعور بأنهم أكثر انخراطا ً وتواصال ً وسيطرة على األمور .في عالم
يزداد ذكاء يوما بعد يوم ،نضع خططا ً طموحة ونتحدى األعراف
السائدة بحيث ميكننا إحداث حتول في حياة الناس من خالل قوة
الصوت .متاحة حصريا ً من خالل اختصاصيي السمع واختصاصيي
العناية بالسمع.
شركة  ReSoundإحدى شركات مجموعة  ،GN Groupوهي رائدة
في عالم الصوت ،من املعينات السمعية الراقية عامليا ً إلى سماعات
الرأس املكتبية والسماعات الرياضية  .Jabraتأسست GN Group
في عام  ،1869ويعمل بها أكثر من  5آالف موظف ،وهي مدرجة في
بورصة كوبنهاغن ،وجتعل أصوات احلياة أفضل.
اعرف املزيد من املعلومات عن الطريقة التي تستطيع بها Resound
™ LiNX 3Dمساعدتك على عيش احلياة بكل أبعادها على املوقع:
resound.com
facebook.com/resoundhearing

twitter.com/resoundglobal

املقر
العاملي

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
هاتف+45 4575 1111 :
resound.com
©  .GN Hearing A/S 2017جميع احلقوق محفوظة ReSound .عالمة جتارية خاصة بشركة GN
 .Hearing A/Sإن  Appleوشعار  Appleو  iPhoneو  iPadو  iPod touchو  Apple Watchعالمات
جتارية خاصة بشركة  ،Apple Inc.ومسجلة في الواليات املتحدة األمريكية وغيرها من البلدان .إن App
 Storeعالمة خدمة خاصة بشركة  Apple Inc،ومسجلة في الواليات املتحدة األمريكية وغيرها من
البلدان .إن  Andriodو  Google Playوشعار  Google Playعالمات جتارية خاصة بشركة Google Inc.
وأعيد استنساخ روبوت آندرويد أو تعديله باجلهود التي بذلتها شركة  Googleوشاركتها ،واملستغلة
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مستقبل السمع
الذكي جاء

املستقبل جاء
السمع الذكي سيغير الطريقة التي تنظر
بها إلى املعينات السمعية .فهي تتكيف
معك بدال ً من أن تتكيف أنت معها.

ستسمع أكثر مما كان يخطر لك يوما ً ببال باستخدام
™ .ReSound LiNX 3Dعلى الشاطئ أو على الهاتف ،ميكنك
االستمتاع باالتصال بالعالم من حولك بصوت في غاية النقاء.
ميكنك استخدام معينتيك السمعيتني  ReSound LiNX 3Dمثلما
تستخدم سماعات الرأس االستريو الالسلكية بالضبط .وستحصل
على مستوى جديد من السيطرة على جتربتك السمعية ..
أينما كنت.
وكل هذا في معينة سمعية متينة ومريحة وتكاد ال تُرى بالعني
في أذنك.
اآلن ميكنك أن تسمع أكثر وأن تفعل أكثر وأن تنجز أكثر مما خطر يوما ً
ببالك إمكانيته.
اعرف املزيد من املعلومات عن املعينات السمعية الذكية ReSound
 LiNX 3Dعلى املوقع resound.com

في سلسلة بدأت بأول معينة سمعية في العالم مصنوعة
خصيصا ً لـ  ،iPhoneتعتبر  ReSound LiNX 3Dمعينة
السمعية الذكية اجلديدة من .ReSound

اسمع
أكثر

مما
خطر يوما ً
ببالك أنه
ممكن

تخيل أنك تتحدث لزمالئك على خلفية أصوات تقطيع
السكاكني وأزيز املقالي .مع  ReSound LiNX 3Dميكنك
معايشة املزيد من أصوات البيئة من حولك مع احتفاظك
بتركيزك على احلديث.

50%

ألنها أفضل مبا يصل إلى
في
التعرف على
الكالم في مختلف
البيئات*،
ميكنك أن:

80%
تسمع

أكثر من
األصوات
**
من حولك

40%
تفهم

أكثر من الكالم
في ظل الضوضاء

**

مقارنة مبعينات السمع املمتازة
التي تنتجها العالمات التجارية
املنافسة.
املصادر* :غروث (،)2016
**جسبرسني وآخرون ()2016

أكثر من
األصوات
التي تريد
سماعها

العالم مليء باألصوات التي ال نريد أن تفوتنا ،كالكلمات أو
الضحكات أو استخدام لوح التزلج على الرصيف.

وحتقق تكنولوجياتنا املتقدمة االستغالل األمثل لقدرة مخك
الطبيعية على السماع والتركيز على ما هو مهم بالنسبة لك.
مينحك اإلحساس املكاني إحساسا ً واضحا ً وطبيعيا ً باألصوات التي
من حولك .لكن في مواقف االستماع األكثر تعقيداً ،تضمن
 Binaural Directionality IIIقدرتك على التركيز على ما تريد دون
انقطاعك عن األشياء احمليطة بك.

نريد اليوم سماع ما هو أكثر من مجرد األصوات التي من حولنا .فنريد
أيضا ً سماع املكاملات الهاتفية واالستماع إلى األخبار والبث املوسيقي.
 ReSound LiNX 3Dمعينة سمعية مصنوعة خصيصا ً لـ ،iPhone
وتعمل كسماعة رأس استريو السلكية لبث الصوت من الـ iPhone
أو الـ  iPadأو الـ  iPod touchاخلاص بك.
كما تعمل أيضا ً مع امللحقات الالسلكية  ReSoundبحيث ميكنك
بث الصوت من تلفزيونك أو من مكانك في مقدمة قاعة اجتماعات أو
املقعد اخللفي بسيارتك.

عزز

جتربتك
السمعية

ِ
أضف الطابع الشخصي على
جتربتك السمعية
للتمتع بأقصى إمكانيات
معينتيك السمعيتني مع تطبيق
 ReSound Smart 3Dاجلديد.

كل ما حتتاج إليه من أجل الضبط السريع موجود على
ِ
أضف الطابع
الشاشة الرئيسية للوصول بنقرة واحدة.
الشخصي على الصوت الذي تسمعه كي يكون كما
حتب .وهكذا ستكون دائما ً على ثقة في معينيتك
السمعيتني وجاهزا ً لالنخراط مع العالم من حولك.
يقدم لك التطبيق أيضا ً نصائح بشأن معينيتك
السمعيتني ،وفي الوقت الذي حتتاج إليها فيه متاماً.
يستطيع التطبيق تتبع موقع معينيتك السمعيتني
عندما ال تستطيع العثور عليهما .أو يقدم لك تلميحات
لتحسني سمعك في موقف معني.
اعرف املزيد من املعلومات عن تطبيق ReSound Smart 3D
على املوقع resound.com

عناصر التحكم
متاحة في Apple
Watch

دائما ً غير ملحوظة ويُعتمد عليها

املعينات السمعية  ReSound LiNX 3Dصغيرة جدا ً لدرجة أنك
ستضطر لنزعها لكي تريها لآلخرين .وهي مريحة جدا ً لدرجة أنك قد
تنسى حتى أنك ترتديها.
جميع املكونات ،الداخلية واخلارجية ،مكسوة بطبقة iSolate
النانوتكنولوجي حلمايتها من األوساخ والرطوبة والشوائب.

امللحقات الالسلكية
لدى  ReSoundتشكيلة كاملة من امللحقات الالسلكية التي
ستوسع قدراتك السمعية من على مسافة طويلة أو في املواقف التي
تسودها الضوضاء .وهما يعمالن سويا ً كنظام ذكي .فعلى سبيل
املثال ،ينكتم صوت جهاز التلفزيون عندما تتلقى مكاملة هاتفية ،ويعود
الصوت تلقائيا ً عندما تنهي املكاملة.

املقاس الفعلي
Works with
Android
TM

ReSound Multi Mic

موديالت املعينات ذات املستقبل داخل األذن واملعينات
خلف األذن

RIE 61
)(312

BTE 67
)(312

RIE 62
)(13

BTE 77
)(13

CIC
IIC
)(10A) (10A

يعطيك مزيدا ً من احلرية والراحة
والسيطرة أثناء بث املكاملات
الهاتفية أو املوسيقى أو الصوت
من هاتف الذي يدعم
.Bluetooth

BTE 88
)(13

موديالت مخصوصة

ITC
)(312

توضع على الطاولة أو تُشبك
في مالبس الشخص لبث
الصوت مباشرة إلى معينتيك
السمعيتني .حتسن السمع عبر
مسافة طويلة وفي البيئات
التي تسودها الضوضاء.

مشبك الهاتف
ReSound+

ReSound TV Streamer 2

ITE 3
)(312/13

MIH-S
)(10A

MIH
)(312/13

تبث الصوت االستريو مباشرة إلى
معينتيك السمعيتني بحيث ميكنك
االستماع مبستوى الصوت اخلاص بك
فيما يستمع اآلخرون من حولك مبستوى
الصوت اخلاص بهم.

األلوان
اقرأ املزيد عن ملحقات  ReSoundالالسلكية
على املوقع resound.com

