Pomocí ReSound Magna
budete moci:

ZVYŠTE HLASITOST
SVÉHO ŽIVOTA

1 Využít větší zesílení bez nepříjemné
zpětné vazby
2 Získat lepší srozumitelnost řeči
a skvělou kvalitu zvuku

Výkonná volba pro uživatele
super power sluchadel

3 Slyšet více vysokých tónů
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.

4 Vychutnat si atraktivní, ergonomický
a odolný design

Poznejte více na
www.resound.com/magna

Dvě verze, pět barev
*

Černá

Střední blond

Mramorově
šedá

Béžová

*

Tmavě hnědá

* K dispozici pouze pro model Magna 4

Regulátor hlasitosti
a přepínač programů
jsou snadné
na obsluhu.
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ReSound Magna je dostupná ve dvou
technologických úrovních a vybírat můžete
z pěti barevných variant.
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Vyberte si ReSound Magna
pro aktivnější život
Ve firmě ReSound chápeme, že velmi těžká
sluchová porucha přináší mnoho výzev
v každodenním životě. Proto jsme vyvinuli
ReSound Magna™ – naše nové, digitální
super power závěsné sluchadlo s pokročilou
technologií a funkcemi, které Vám umožní
vytěžit co nejvíce ze svého sluchu. Můžete tak
žít život takový, jaký skutečně chcete.

1 Využijte větší zesílení bez
nepříjemné zpětné vazby

3 Poslouchejte více
vysokých tónů

ReSound Magna je jedním z nejvýkonnějších
závěsných sluchadel na trhu, a poskytuje
vyšší zesílení v situacích, kdy je potřebujete
nejvíce. Díky DFS Ultra™, excelentnímu
systému pro potlačování zpětné vazby,
dodává ReSound Magna vysoký výkon bez
obtěžujícího pískání.

ReSound Magna je také vybavena funkcí
Sound Shaper™ – pokročilým algoritmem,
díky němuž můžete znovu slyšet zvuky, které
by pro Vás byly normálně nedosažitelné. To
znamená, že důležité řečové podněty jsou
vylepšeny a zpěv ptáků nebo dětské hlasy
jsou čistěji slyšitelné.

2 Získejte lepší
srozumitelnost řeči
a skvělou kvalitu zvuku

4 Vychutnejte si atraktivní,
ergonomický a odolný
design

S ReSound Magna si můžete vychutnat
bohaté, detailní zesílení se skvělou kvalitou
zvuku - díky unikátní technologii Surround
Sound by ReSound™.

ReSound Magna je vyrobena s ohledem
na časté používání, snadnou obsluhu
a estetiku. Je robustní a uvnitř i zvenku zcela
potažena vrstvou iSolate™ nanotech – kvalitní
a odolnou úpravou, která ji chrání před vodou
– to vše pro podporu aktivního životního stylu.

Pokročilé směrové funkce usnadňují sluchadlu
ReSound Magna lépe rozeznat, odkud přichází
řeč a jiné důležité zvuky, což výrazně zlepšuje
srozumitelnost v hluku. ReSound Magna navíc
také dokáže redukovat hluk větru, což Vám
přinese komfort i při venkovním poslechu.

