Smart Hearing
er fremtiden

Smart Hearing

Velkommen
til fremtiden
Smart Hearing vil ændre den
opfattelse, som mange har
om høreapparater, - for nu
tilpasser de sig dig, i stedet for
at du skal tilpasse dig dem.
Uanset om du er på stranden eller taler i telefon, kan du få
forbindelse til verden omkring dig med krystalklar lyd.
Med ReSound LiNX 3D™ kan du høre mere, end du
nogensinde troede, var muligt. Du kan bruge dem som små
trådløse headsets. Og din kontrol over din høreoplevelse
antager en helt ny dimension – uanset hvor du er.
Alt sammen i et høreapparat, der er solidt, komfortabelt og
så godt som usynligt, når du har det på.
Nu kan du høre mere, gøre mere og være mere, end du
nogensinde troede, var muligt.

I en serie, der begyndte med verdens første
Made for iPhone høreapparat, er ReSound LiNX 3D
det nye Smart Hearing høreapparat fra ReSound.

Få mere at vide om ReSound LiNX 3D og Smart Hearing på
resound.com

AUDIOLOGI

Hør
mere,
end du nogensinde
troede, var muligt
Forestil dig, at du er kok og taler med dine
kolleger til lydene af blendere, der kører,
hakkende knive og spruttende pander.
Der er nemmere, end det lyder, med
ReSound LiNX 3D.
Det skyldes, at disse høreapparater er de bedste
til at genkende stemmer og bruger avanceret
teknologi, så de høres tydeligere, - også selvom
de kommer fra flere forskellige retninger og
baggrundsstøjen varierer.

Eftersom
ReSound LiNX 3D
er op til

50%

bedre til at identificere tale i forskellige lydmiljøer*,
kan du:

Høre

80%
flere lyde
omkring dig**

Uanset hvor du er, går du
ikke glip af det, der foregår
omkring dig

Forstå

40%

mere tale i støjende
omgivelser**
Følg med din familie, venner
og kolleger – selv i livlige
omgivelser

Sammenlignet med førsteklasses
høreapparater fra konkurrerende
brands.
Kilder: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)
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Verden er fuld af lyde, som vi nødig
vil gå glip af – stemmer, musik, børn,
der spiller bold, og biplyden ved en
fodgængerovergang. Din hjerne er
udstyret med en fantastisk evne til
at forstå lyde og bruger forskellige
taktikker, afhængigt af støjniveauet.
De avancerede teknologier i
ReSound LiNX 3D udnytter dette
til fulde for at hjælpe dig med at
høre og fokusere på det, der er
vigtigt for dig.
Funktionen Spatial Sense giver dig
en klar og naturlig fornemmelse
af lydene omkring dig. Men i mere
komplekse lyttesituationer sørger
funktionen Binaural Directionality
III for, at du kan fokusere på det, du
vil, uden at du afskæres fra dine
omgivelser.

Vidste du?
Den største bekymring blandt
brugere af høreapparater er, om de
kan navigere i alle lydmiljøer.

TRÅDLØS

Flere af de lyde, du
gerne vil høre
Vi vil gerne kunne høre hinanden, men vi vil også gerne lytte til nyheder, se vores yndlingsserier
og tale i telefon med vennerne. Med ReSound LiNX 3D er det ikke noget problem. Du kan faktisk
streame stort set alle lyde direkte til dine høreapparater.
ReSound LiNX 3D er et Made for iPhone høreapparat og fungerer ligesom trådløse høretelefoner, så
du kan streame lyd fra din iPhone, iPad eller iPod touch.
Med det trådløse tilbehør fra ReSound kan du streame endnu flere lyde fra dit tv, fra den anden ende
af et mødelokale eller bagsædet i bilen. (Se mere på side 13).
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Et samarbejde
Lyt til din ven gennem ReSound Micro Mic, mens I går hen til kampen. Hvis telefonen ringer, og
du besvarer den, sættes ReSound Micro Mic på pause, indtil du er færdig med samtalen.

Der åbner sig en helt ny verden med apps
Skal du udforske en ny del af
byen?
Få streamet retningsanvisninger
direkte til dine høreapparater.

Skal du rejse til et eksotisk land?
Få Google Translate appen til at
oversætte tjenerens anbefalinger
direkte til dit øre.
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Apps

Gør din
høreoplevelse
bedre

Dig og din lyd
Sound Enhancer

Har du nogensinde befundet dig i en vanskelig situation, hvor der var en, du ikke kunne høre? Hvis du
har brug for mere hjælp end det, genvejstasterne kan give dig, kan du trykke på Sound Enhancer.

ReSound LiNX 3D justeres automatisk i
overensstemmelse med lydmiljøet. Men hvem vil ikke
gerne kunne tilpasse og styre lyden selv?
Det kan du med den nye ReSound Smart 3D app.

Juster bas/midte/diskant

Det er lige her
alt sammen
Programkarussel

Du kan nemt swipe
dig gennem alle dine
programmer.

Aktuelt program

Genvejstaster

Lydoptimering med et
enkelt tryk

Lydstyrke og pause
Sound Enhancer

Nem adgang til flere
muligheder for tilpasning

Alt det, du har brug for til at foretage
hurtige tilpasninger, er på hovedskærmen
og kan nås med ét tryk. Du kan derfor
altid have fuld tillid til dine høreapparater
og være klar til at interagere med verden
omkring dig.

Lydkontrol fås på
Apple Watch

Juster støjreduktion

Juster talefokus

Juster reduktion af
vindstøj

Favoritter

Gem de justeringer, du synes om, som et yndlingsprogram. Du kan også geotagge det, så det
aktiveres automatisk, når du kommer på arbejde, hjem eller ankommer til golfbanen – alle de steder,
du kan lide at være.

Dig og dit høreapparat
Husk at bruge knappen Mit ReSound, når du har brug for ekstra hjælp.

Find mine høreapparater

Hvis du forlægger dine
høreapparater, viser appen den
senest registrerede placering på
et kort.

Vejledende tips

Hjælper dig med at lære at bruge
dine høreapparater med tips, der
er tilpasset din hørelse og dine
præferencer.

Se hele listen med kompatible apparater på resound.com/compatibility
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ReSound Assist

Finjustering
af dine
høreapparater,
uanset hvor
du er

1

4

Beder om
hjælp via
appen

Nogle gange fungerer de høreapparatindstillinger,
som du synes om på høreklinikken, ikke i hverdagen.
Hvis du oplever tilbagevendende problemer – eller
har brug for flere tilpasninger end dem, ReSound
Smart 3D appen tilbyder – er tiden inde til at aktivere
ReSound Assist.
Funktionen er allerede i appen og giver dig direkte
adgang til din høreapparatspecialist. Du kan bruge
den, når du har problemer med at høre, og du
behøver derfor ikke kunne beskrive lyttesituationen,
næste gang du er på klinikken. Det er nemt, praktisk,
og du får indstillingerne optimeret til din hørelse i det
virkelige liv.

Modtager nye
indstillinger og/
eller en besked

3

Sender nye
indstillinger og/
eller en besked

2

Modtager
anmodning

Anmod om hjælp overalt
Det kan være vanskeligt at beskrive en lyd. Hvis du har brug for en ny indstilling, hjælper vi dig med at
udfærdige præcise oplysninger, så din høreapparatspecialist kan foretage præcise finjusteringer.
Oplysningerne består af:
• En diagnostisk vurdering
• Din subjektive beskrivelse
• En automatisk registrering af dine høreapparatindstillinger

Tryk på Request
assistance (Anmod om
hjælp) i My ReSound

Besvar nogle få
korte spørgsmål

Skriv en personlig
besked, og send
anmodningen

Modtag opdaterede
indstillinger overalt
Dig

Høreapparatspecialist

Med ReSound Assist kan du nemt komme i kontakt med din høreapparatspecialist og få nye
indstillinger via skyen, uanset hvor du er.

Din høreapparatspecialist kan, afhængigt af din
anmodning, opdatere dine indstillinger og sende dem
til dig via din ReSound Smart 3D app. Herefter skal du
blot lægge dine høreapparater tæt på din smartphone
og trykke på "Installér".
Når du prøver de nye indstillinger, kan du vælge at
beholde dem eller gå tilbage til de forrige indstillinger.

Sikker og pålidelig forbindelse

ReSound Assist er udviklet på en af de mest pålidelige skyplatforme, Microsoft Azure, så du kan
være sikker på, at dine data holdes fortrolige og beskyttede.
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Design

Så godt som usynlige
Faktisk størrelse

ReSound LiNX 3D høreapparater er så diskrete, at du
bliver nødt til at tage dem af for at vise dem frem, og
de diskrete, komfortable og holdbare egenskaber får
dig måske næsten til at glemme, at du har dem på.

Ubekymret brug
Du vil gerne kunne stole på dine høreapparater.* Derfor har vi
behandlet alle komponenter med en iSolate nanotech coating
både ind- og udvendigt – for at beskytte dem mod snavs, fugt
og urenheder.

RIE og BTE modeller

*Hearing Tracker: De vigtigste høreapparatfunktioner (2016)

Trådløst tilbehør
RIE 61 (312)

RIE 62 (13)

BTE 67 (12)

BTE 77 (13)

Du kan få forskelligt trådløst tilbehør til dine trådløse høreapparater fra ReSound, så du lettere
kan høre på afstand eller i støjende situationer. Tilbehøret er nemt at bruge og giver dig mulighed
for at streame næsten alle lyde. Det bedste af det hele er, at udstyret fungerer sammen som et
intelligent system – der skrues f.eks. ned for tv’et, når du modtager et telefonopkald, og lyden
vender automatisk tilbage, når du lægger på.

BTE 88 (13)

Farver på RIE og BTE
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ReSound Multi Mic

Farver på ITE

ReSound telefonclip+

Giver dig mere frihed,
komfort og kontrol, mens
du streamer telefonopkald,
musik eller lyd fra din
Bluetooth-aktiverede
telefon.

ReSound tv streamer 2

Streamer stereolyd direkte til
dine høreapparater, så du kan
lytte ved den lydstyrke, du
foretrækker, mens alle andre
omkring dig lytter ved deres
foretrukne.

Se det komplette sortiment af trådløst tilbehør på resound.com
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Et nærmere kig på funktionerne
Få et overblik over alle de unikke funktioner og avancerede teknologier i ReSound LiNX 3D, der
hjælper dig med at høre mere, gøre mere og være mere, end du nogensinde troede, var muligt.
FUNKTIONER
Fuldstændig fleksible programmer

ReSound LiNX3D 9

ReSound LiNX3D 7

ReSound LiNX3D 5

4

4

4

17

14

12

Synkroniseret trykknap*
Synkroniseret volumenkontrol*
Smart Start
Phone Now
Phone Comfort
Ear-to-Ear communication
Made for iPhone (direkte lydstreaming)
ReSound Micro Mic, Multi Mic, tv streamer 2, telefonclip+ og
fjernbetjening 2
ReSound Smart 3D app
ReSound Smart 3D app – Sound Enhancer
ReSound Smart 3D app – ReSound Assist
ReSound Control app (telefonclip+ er påkrævet)
AUDIOLOGISKE FUNKTIONER
WARP kompression – antal kanaler
Binaural Directionality III

Det siger verden om
Smart Hearing fra ReSound
Smart Hearing høreapparater er anerkendte i hele verden og varsler om en lysere fremtid for mennesker
med hørenedsættelse.
ReSound LINX 3D er det sidste nye skud på stammen i en prestigefyldt serie af prisbelønnede Smart
Hearing høreapparater fra ReSound. Nu taler man ikke længere om begrænsningerne ved at bruge
høreapparat, men snarere om fordelene ved at bære et af de smarteste apparater i verden.
Smart Hearing fra ReSound har vundet flere priser - senest:

Spatial Sense
Binaural Directionality
Natural Directionality II
Directional Mix Processor
Justerbart Directional Mix
Synchronized SoftSwitching
Softswitching
Autoscope Adaptive Directionality
Multiscope Adaptive Directionality
Justerbar retningsvirkning
Binaural Environmental Optimizer II
Environmental Optimizer
Noise Tracker II
Expansion
Wind Guard
DFS Ultra II

CES Innovation Award 2017
Bedst i innovation af tilgængelig teknologi – uddelt af Consumer Electronic
Show, USA

Die Goldene Concha 2016
Det bedste udvalg af høreapparater – uddelt af uafhængige tyske audiologer

Music Mode
Auto DFS
Synchronized Acceptance Manager
Tinnitus lydgenerator med naturlyde
Ultimativ

Avanceret

Grundlæggende

* Udvalgte modeller
Se dataarket for at få en liste over alle funktioner

Golden Lobe Award 2016
Det mest effektive høreapparatsystem og den bedste mobilapp – uddelt af UK
Association of Independent Hearing Health Professionals
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Mennesker med hørenedsættelse er
omdrejningspunktet i alt det, vi foretager os.
Vores prisvindende Smart Hearing høreapparater
hjælper mennesker med hørenedsættelse med at
føle sig mere involverede, forbundne og i kontrol.
I en stadig mere intelligent verden tænker vi
stort og udfordrer normen, så vi kan forandre liv
gennem lydens kraft.

ReSound er en del af GN Store Nord Gruppen – der er pionær inden for fantastisk lyd lige fra de verdensførende
ReSound høreapparater til Jabra headset. GN blev grundlagt i 1869, har over 5.000 medarbejdere og er noteret på
NASDAQ OMX København. GN får livet til at lyde bedre.
Få mere at vide om, hvordan Resound LiNX 3D™ kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af livet på resound.com

facebook.com/gnhearingDK

twitter.com/resoundglobal

GN Hearing Danmark A/S
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Tlf.: 45 75 22 22
gnhearing.dk
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