ReSound® pomáhá lidem znovu objevit poslech pomocí
sluchových řešení, napodobujících přirozené ucho.
Naším cílem je dát vám příležitost žít bohatý, aktivní
a naplňující život, který nebude omezen sluchovou
ztrátou.
ReSound Enya™ poskytuje excelentní kvalitu zvuku
a srozumitelnost řeči v diskrétním a odolném provedení.
Prověřené 2.4 GHz wireless příslušenství vám
umožní přenášet zvuk přímo do sluchadel a zároveň
poskytne možnost jemného ovládání. Protože sluch je
neocenitelný.
resound.com/enya
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Dobrá
konverzace je
k nezaplacení

Mnoho životních potěšení závisí na dobrém
sluchu. Konverzace. Dětský smích.
U většiny lidí je zhoršování sluchu postupné.
Takže je ani nezaznamenáte. Všimnete si ale
některých věcí. Sledování konverzace je obtížnější
a vyčerpává vás. A zapomenete také na drobné
zvuky, obohacující váš každodenní život, jako je
třeba zpěv ptáků.
Excelentní kvalita zvuku sluchadel ReSound
Enya™ zajistí, že vynaložíte menší úsilí k tomu,
abyste si užili život se všemi jeho radostmi.
A zbude vám tak více energie na vaše blízké.

POKROČILÁ TECHNOLOGIE SLUCHADEL
• Identifikace a jasná srozumitelnost řeči v hlučném
prostředí díky funkci Adaptive Directionality
• K
 omfortní poslechový zážitek v hluku nebo větru
zajistí Noise Tracker™ II a Windguard™
• P
 rožijte celý den bez obtěžujícího pískání, které
eliminuje DFS Ultra™ II
• D
 iskrétní změny hlasitosti nebo programů v obou
sluchadlech při ovládání pouze jednoho z nich
díky Ear-to-Ear komunikaci
• Z
 ískejte úlevu od tinnitu pomocí vestavěné funkce
Tinnitus Sound Generator™

Spojte se se svými
blízkými
Vychutnejte si snadnou a uvolňující konverzaci
po telefonu. Jednoduše spárujte svá wireless
sluchadla ReSound Enya™ se svým ReSound
Unite™ Phone Clip+ a přenášejte telefonní hovory
s křišťálově čistým zvukem rovnou do svých
uší. Nebo streamujte svou oblíbenou hudbu
ve stereofonní kvalitě a přizpůsobenou
své specifické sluchové ztrátě.
Pokud zrovna netelefonujete,
můžete jej využít k ovládání hlasitosti
a přepínání programů svých sluchadel.
Works with
Android
TM

WIRELESS PŘÍSLUŠENSTVÍ RESOUND UNITE™
• S
 treamujte stereofonní audio ze své televize,
počítače nebo přehrávače rovnou do svých
sluchadel pomocí TV Streamer 2
• P
 oslouchejte osobu, nosící Multi Mic nebo Micro
Mic, v hlučném prostředí nebo na větší vzdálenost
• R
 egulujte hlasitost, přepínejte programy nebo
umlčte sluchadla pomocí Remote Control 2
BEZPLATNÉ MOBILNÍ APLIKACE RESOUND
• ReSound Control™ nabízí diskrétní ovládání
hlasitosti a programů vašich sluchadel
• R
 eSound Relief™ streamuje unikátní mix
uvolňujících zvuků, které vám mohou přinést úlevu
od tinnitu
Dostupné pro iPhone i pro Android

Kvalita a komfort
bez kompromisu
ReSound Enya™ je k dispozici v široké škále
atraktivních, diskrétních modelů a poskytne vám
celodenní komfort poslechu i nošení. Bez ohledu
na to, jaký typ preferujete, můžete si vybrat
z pestré palety barev, přizpůsobujících sluchadlo
barvě vaší pokožky či vlasů. A jelikož jsou všechny
komponenty potaženy speciální vrstvou iSolate™
nanotech, jsou vaše sluchadla vybavena trvalou
ochranou před vodou, prachem a ušním mazem.
Ať už je vaše sluchová ztráta lehká či těžká,
naleznete odpovídající sluchadlo ReSound Enya™,
které se hodí k vašemu životnímu stylu a zároveň
odolá nástrahám vašeho každodenního života.
ATRAKTIVNÍ ZÁVĚSNÁ SLUCHADLA
A MODELY S EXTERNÍM REPRODUKTOREM

NABÍDKA BAREV

Béžová

Střední
blond

Tmavě
hnědá

Šedá

Černá

DISKRÉTNÍ NITROUŠNÍ MODELY

NABÍDKA BAREV

Světlá

Béžová

Středně
hnědá

Tmavá

Tmavě
hnědá

