Poznejte první a jediné
smart super power
sluchadlo

Představujeme
chytrý super
power poslech
ReSound ENZO™ poprvé přináší technologii
chytrých sluchadel i lidem s těžkou sluchovou
vadou nebo zbytky sluchu, čímž Vám otevírá zcela
nové příležitosti, jak se angažovat, komunikovat
a být neustále ve spojení.
Zažijete nejčistější a nejmohutnější zvuk, přímý
stereo streaming jedinečného Made for iPhone
super power sluchadla a možnost diskrétní
personalizace svého nastavení pomocí aplikace
ReSound Smart™.
To vše díky nejpokročilejšímu a nejsilnějšímu super
power sluchadlu na světě.
Navštivte resound.com/enzo pro více informací
o jediném chytrém super power systému na světě.

Flemming a Louise Brasen
Otec a dcera,
oba uživatelé super power sluchadel

Přímý stereo
streaming
ReSound ENZO™ je jediné Made for iPhone
super power sluchadlo, což znamená, že můžete
streamovat stereofonní zvuk přímo do svých
sluchadel bez potřeby jakýchkoli dalších zařízení.
Stejně, jako kdybyste používali bezdrátová
sluchátka.
Máte snadný a intuitivní přístup k hlasovému volání,
hovorům FaceTime, hudbě, filmům, hlasovým
povelům, informacím a všemu dalšímu, co nabízí
Váš iPhone, iPad a iPod.

“Díky přímému spojení
teď slyším mnohem víc”
Stefan Kodjie, 40
Quality manager a uživatel super power sluchadel,
žijící od narození s těžkou poruchou sluchu

Váš celodenní
pomocník

Louise Brasen 22,
Studentka a zkušená uživatelka
super power sluchadel

Jedinečná
kvalita zvuku
i srozumitelnost
ReSound ENZO Vám umožní slyšet více toho,
co opravdu chcete, jelikož každá jeho část byla
navržena pro poskytnutí nejlepšího poslechového
prožitku s bohatým a vyváženým zvukem ve všech
situacích.
™

Přítomnost nejpokročilejší verze naší unikátní strategie zpracování zvuku Surround Sound by ReSound™
znamená, že si můžete vychutnat vyšší zesílení bez
šumu a pískání a také přesně vědět, odkud zvuk
přichází. Dokonce i v obtížném prostředí.

ReSound ENZO je malé, komfortní a vyrobené
s maximálním důrazem na robustnost a spolehlivost, tak, aby Vám mohlo sloužit každý den. Je
to nejvýkonnější super power sluchadlo na světě,
přitom ale menší, než jakékoliv jiné srovnatelně
výkonné.

VODĚ ODOLNÉ
iSolate™ nanotech je ultratenký polymerový štít,
chránící všechny komponenty ReSound ENZO
před poškozením potem, vlhkostí, ušním mazem
a prachem.

UCELENÁ ŘADA
ReSound ENZO je dostupné v osmi různých
barvách a třech technologických úrovních, takže
jistě vyhoví Vašim požadavkům.

WIRELESS PŘÍSLUŠENSTVÍ
ReSound ENZO lze bezdrátově připojit k celému
portfoliu wireless příslušenství. Můžete tak zůstat
na příjmu v mnohem více situacích, včetně
sledování TV s přáteli či rodinou, nebo vzdálenému
poslechu v rušném prostředí.

ReSound pomáhá lidem ke znovuobjevení sluchu.
Vyvíjíme sluchová řešení, která napodobují přirozené
ucho. Nechávají lidem zapomenout na jejich sluchová
postižení a na to, že nosí sluchadla – a umožňují jim
žít bohatý, aktivní a naplňující život.
ReSound ENZO™ je jediné smart super power
sluchadlo na světě. Nabízí plný a snadný přístup
ke zvukům, které jsou pro Vás nejdůležitější, v nejlepší
možné kvalitě. Přehrává stereo zvuk z iPhone, iPad
a iPod touch bez zprostředkujících zařízení a nabízí
nové chytré možnosti řízení a personalizace Vašeho
poslechového prožitku. To vše v odolném provedení,
které Vám bude sloužit každý den.
resound.com/enzo
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