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DESIGN

Poslech ještě
nikdy nebyl
tak snadný

APLIKACE

resound.com

AUDIOLOGIE

Osvojte si
Smart HearingTM
Nasaďte si svá zcela nová sluchadla ReSound LiNX2™
a objevte výhody používání systému, tvořícího nová
měřítka ve Smart Hearing.

Vychutnejte si nejlépe hodnocenou kvalitu
zvuku a poslechového komfortu – po celý den
– a díky funkci Spatial Sense™ získejte jasný
přehled o prostoru a zvucích kolem sebe.
Pokud jste v práci, nebo se setkáváte s přáteli,
můžete se zapojit do konverzace s vědomím,
že budete zřetelně rozumět každému slovu.
Zúčastněte se skupinových diskusí. A nechte
zaznít svůj hlas – dokonce i v situaci, kdy je
kolem vysoký hluk – za pomoci nové funkce
Binaural Directionality™ II.
Přijměte telefonní hovor, zatímco si nasazujete
bundu a jdete přes větrné parkoviště. A cestou
domů si pusťte svůj nejnovější playlist,
audio knihu nebo podcast ze svého iPhone
ve stereofonní kvalitě. Bez kabelů. Žádný
adaptér kolem krku. Jen přímý stereofonní zvuk.
Až dorazíte domů, budete mít stále dostatek
energie na své blízké. Protože veškerý poslech,
který Vás dosud tak vyčerpával, se nyní zdá tak
snadný, tak přirozený.
Osvojte si ReSound LiNX2. Osvojte si Smart
Hearing – technologie tak pokročilé, že se
adaptují podle Vás a Vašeho životního stylu.

Binaural Directionality™ II s funkcí Spatial
Sense™ je kombinace algoritmů, unikátních
pro naši pokročilou strategii zpracování signálů
Surround Sound by ReSound™. Vaše sluchadla
ReSound LiNX2™ si navzájem neustále vyměňují
data o okolním zvukovém prostředí, aby Vám
dodala jasný přehled o prostoru, kvalitě zvuku
a srozumitelnosti řeči – bez ohledu na to, v jak
komplexní poslechové situaci se nacházíte.
Spatial Sense napodobuje způsob, jakým vnější
ucho přenáší zvuk do vnitřního ucha a podporuje
tak Vaši schopnost detekovat směr, odkud zvuky
přicházejí. Zažijete tak přirozenější vjem svého okolí
s nejvyšší možnou kvalitou zvuku.
Binaural Directionality II dynamicky optimalizuje
nastavení směrovosti, aby Vám pomohla se zaměřit
na zvuky, které Vás nejvíce zajímají, a přitom
zachovala přehled o okolním dění. Tím podporuje
Vaši přirozenou schopnost zaostření na řeč,
dokonce i v nejhlučnějších situacích.
To je podstata sluchadel ReSound LiNX2. Žádné
manuální dolaďování. Žádný kompromis v kvalitě
zvuku nebo poslechového komfortu. Pouze snadný
poslech tak, jak ho zamýšlela sama příroda.
ReSound LiNX2 je vhodný pro každého, kdo trpí
poruchou sluchu od lehké až po těžkou.
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Získejte jasný
přehled o směru
a řeči

Objevte ReSound LiNX2™
a zažijte Surround Sound
by ReSound™
Surround Sound by ReSound™ je náš unikátní systém
zpracování zvuku, inspirovaný přírodou. Použitím
pokročilých technologií simulujících lidské ucho plně
využíváme přirozené schopnosti Vašeho mozku
rozpoznávat zvuky a přesně určit, odkud přicházejí.

* 2013 srovnávací test, DELTA Senselab.
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V nedávném nezávislém srovnávacím testu
nejmodernějších sluchadel předních světových výrobců
ohodnotili zkušení uživatelé technologii Surround
Sound by ReSound nejvyšší známkou ve velké většině
různých poslechových prostředí*.
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Volba typu, stylu
a barvy je na Vás...

Moderní, diskrétní a odolná - sluchadla ReSound LiNX2™
jsou k dispozici v celé řadě modelů a barev.
Pokud tedy jde o komfort a životní styl, jistě si najdete
odpovídající řešení.
Modely s externím reproduktorem a závěsná sluchadla
obsahují SureFit™ – nový, menší design té části
sluchadla, která se vkládá do Vašeho zvukovodu. Mohou
vypadat drobně, ale SureFit reproduktory, tenké hadičky
a kloboučky poskytují vysoký poslechový komfort
i kvalitu zvuku díky vylepšenému zvukovému výkonu.

NYNÍ KOMPLETNÍ ŘADA VŠECH PROVEDENÍ

Naše nové typy sluchadel odolají nástrahám
každodenního života. Jsou vyrobeny z vysoce
kvalitních, odolných materiálů a každá součástka je
zevnitř i zvenku opatřena povrchem iSolate™ nanotech,
chránícím před vodou, prachem a korozivními látkami
jako je ušní maz a slaný pot.

Představte si stereofonní zvuk své oblíbené hudby nebo
filmu, precizně doladěný pro Vaši sluchovou ztrátu a na
přímo přenášený z Vašeho iPhone, iPad nebo iPod
touch. Navazujte telefonní nebo video hovory se svými
blízkými. Cvičte podle motivačních pokynů své oblíbené
fitness aplikace. Žádné kabely. Nic kolem krku.
ReSound LiNX2™ jsou sluchadla Made for iPhone,
což znamená, že se připojí k iPhone, iPad nebo iPod
touch a promění tím sluchadla v Bluetooth stereofonní
sluchátka. Máte tak stejnou příležitost být ve spojení
a komunikovat, jako kdokoliv jiný*.

ReSound LiNX2 je kompatibilní s iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. generace), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini s Retina displejem,
iPad mini a iPod touch (5. generace) používajícími iOS 7.X nebo novější.
* Funkce MFi je dostupná u všech závěsných či RIE modelů a ve třech typech nitroušních
sluchadel.
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Buďte ve spojení,
komunikujte
a angažujte se

Připojte se
k příslušenství
ReSound Unite™
ReSound Unite TV Streamer 2

STREAMUJTE STEREOFONNÍ ZVUK POMOCÍ
RESOUND UNITE PHONE CLIP+

RELAXUJTE S RODINOU U TELEVIZE
Pomocí ReSound Unite TV Streamer 2 připojeného
k Vaší televizi, rádiu či počítači, můžete přenášet
stereofonní zvuk rovnou do svých sluchadel ReSound
LiNX2. Můžete tak poslouchat svou vlastní hlasitostí,
zatímco lidé kolem Vás si nastaví hlasitost svoji.

Nemáte iPhone? Přesto můžete streamovat stereofonní
zvuk do svých sluchadel ReSound LiNX2™. Jednoduše
spárujte jakýkoliv telefon, podporující Bluetooth, spolu
s ReSound Unite Phone Clip+ a používejte svá sluchadla
místo sluchátek pro telefonování, nebo streamování
stereofonního audia z filmů, playlistů či podcastů.

A jelikož můžete upravovat hlasitost svého okolí
a televize nezávisle na sobě, dokážete i při sledování
televize konverzovat s rodinou či přáteli.

Phone Clip+ také funguje jako základní dálkový ovladač
Vašich sluchadel. Můžete si doladit hlasitost a umlčet či
znovu spustit přenášený zvuk do svých sluchadel.

ReSound Unite Mini Microphone

ROZŠIŘTE SVŮJ POSLECHOVÝ RÁDIUS
Máte-li ReSound Unite Mini Microphone spárovaný se
svým ReSound LiNX2, uslyšíte vše, co říká kdokoliv, kdo
má na sobě Mini Microphone, dokonce i když je sedm
metrů daleko a v okolí panuje hlasitý hluk, jelikož je zvuk
přenášen přímo do Vašich sluchadel.

Works with
Android
TM

Wireless konektivita s ReSound
Unite Phone Clip+.

Mini Microphone také streamuje zvuk z audio zařízení
jako je televize, hudební systém nebo MP3 přehrávač
a stává se tak ideálním společníkem Vašeho cestování
společně se sluchadly ReSound LiNX2.
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Jednoduše a snadno
personalizujte svůj
poslechový zážitek
Dolaďte si svá sluchadla ReSound LiNX2™ podle vlastní
jedinečné chuti pomocí inovované mobilní aplikace
ReSound Smart™ app.

Dolaďte si za pochodu hlasitost, hloubky či
výšky. Vytvořte si oblíbené programy a aktivujte
je, jakmile se ocitnete v nové poslechové situaci,
pro zlepšení srozumitelnosti řeči, přehledu
o prostoru a poslechového komfortu. To vše
bez nutnosti se dotknout svých sluchadel a upoutávat tak na ně pozornost.
Někam jste odložili svá sluchadla? Žádný
problém. Můžete je snadno najít pomocí funkce
‘Vyhledávač’.
Chcete sledovat televizi a zároveň se bavit se
svým partnerem či vnoučaty? Jednoduše si
nastavte úroveň hlasitosti vysílače ReSound
Unite™ TV Streamer 2 i mikrofonů sluchadel.
Dolaďte si nastavení sluchadel pomocí nových
funkcí Vylepšení zvuku, zvyšujících komfort
ve větru a zlepšujících zaměření řeči. A nastavení
si uložte do seznamu svých Oblíbených.
Využitím možnosti Vašeho telefonu lokalizovat
místa, dokáže aplikace ReSound Smart
automaticky aktivovat Vaše osobní nastavení
na místech z Vašeho seznamu Oblíbených.
Nebo si můžete nastavit možnost jejich aktivace
kdykoliv budete sami chtít.
Pomocí aplikace ReSound Smart pro Apple
Watch můžete sluchadla ovládat přímo ze svého
zápěstí - ať už hovoříte s přáteli v restauraci,
nebo jdete ven běhat za větrného dne.

Mobilní aplikace ReSound Smart
Kompletní seznam telefonů, kompatibilních s mobilní aplikací
ReSound Smart, naleznete na stránkách resound.com/smartapp

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 LiNX2™ je novým měřítkem ve Smart Hearing,
poskytujícím výjimečnou kvalitu zvuku, srozumitelnosti
řeči a prostorového vnímání. Budete moci streamovat
stereofonní zvuk přímo ze svého iPhone, personalizovat svůj
poslechový zážitek kdykoliv budete chtít a snadno se bavit
s rodinou, přáteli a kolegy v jakékoliv poslechové situaci.
resound.com/linx2
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