Tillid til selv den
mindste detalje
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Introducerer

Med vores nyeste førsteklasses høreapparat, der er noget ganske særligt, får
du en høreoplevelse, der er helt uden
sammenligning. Du får en klarere, fyldigere og
rigere lyd, uovertrufne streamingsmuligheder,
adgang til personlig hjælp og tilpasning,
uanset hvor du er, samt verdens mest
avancerede genopladelige løsning i ét produkt.
Helt ned til mindste detalje tilbyder ReSound
LiNX Quattro dig en enestående lydoplevelse
med mange lag af lyd – så du kan bevare
tilliden i livets betydningsfulde øjeblikke.

En enestående
lydoplevelse
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KLAR TALE
Vi har mange års erfaring i at udvikle og
forfine den høreapparatteknologi, der hjælper
mennesker med høretab med at høre bedre.
Vores unikke løsning gør det lettere for dig at
høre tale og lyde, uanset hvor de kommer fra. Så
uanset om du befinder dig på en travl gade eller
i en rolig biograf, kan du fokusere på samtalen
samtidig med, at du kan høre lydene omkring dig.

FYLDIG LYD
Der er stort set inden grænser for den
lydoplevelse, du kan få med ReSound LiNX
Quattro, og det kan høres i selv de mindste
detaljer. Både svage og kraftige lyde lyder
naturlige og fyldige. Rolige situationer er virkelig
rolige, og de lidt kraftigere lyde er komfortable,
knivskarpe og uden forvrængning. Lyde såsom
fuglesang, børns latter og musikkens toner kan
nu høres helt klart og tydeligt.

I 95% af tilfældene foretrækker

95%

brugerne ReSound LiNX Quattro, når
de lytter til musik, i forhold til andre
førsteklasses høreapparater.

Re So u n d Li N X Q u attro
An d re fø rste k l a sse s h ø re a p p a rate r, d e r e r M ad e
fo r Ap p le
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RIGERE OPLEVELSE
Kaffemaskinens snurren om morgenen og
musik, der spilles om aftenen – både klarheden
og lydenes fylde er blevet forbedret i ReSound
LiNX Quattro, så dine yndlingsmiljøer fremstår
rigere på lyd.
Resultatet er en enestående lydoplevelse.

* Faktisk størrelse

Få mere at vide om den enestående lydoplevelse på
resound.com
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Uovertruffent,
fuldt spektrum af
streaming

TAL I TELEFON MED SELVTILLID
Nu kan du foretage telefonopkald med
endnu tydeligere lyd. Undersøgelser viser, at
du i gennemsnit kan forstå hele 50% mere
af samtalen, når den streames direkte til
dine høreapparater i forhold til almindelige

FLERE LAG AF LYD, HANDLING OG

telefonopkald.

RYTME
Når du besvarer telefonen i toget på vej til
arbejdet, kan du følge med i samtalen. Når
du ser tv derhjemme, får du mere med af

Når der streames direkte fra en

64%

iPhone, foretrækker brugerne lydkvaliteten i ReSound LiNX Quattro i
mindst 64% af tiden.

handlingen. Og når du kører gennem byen,
kan du høre rutevejledningen i realtid. Du kan

Re So u n d Li N X Q u attro

streame lyd til ReSound LiNX Quattro fra

An d re fø rste k l a sse s h ø re a p p a rate r

set alle lydkilder. Og takket være det klarere,
fyldigere og rigere lydbillede kan du nyde
de fine detaljer i tale, noter og toner, som

MERE HANDLING PÅ TV

streames direkte til dine høreapparater.

Hør nyhederne, se film og lyt til soundtracket
ved den lydstyrke, du har brug for – mens
resten af familien lytter ved den, som de har

Få mere at vide om streamingsoplevelsen og
se hele listen med kompatible smartphones på
resound.com

brug for.

ReSound Assist
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Personlig hjælp
og tilpasning i
hele verden
MERE EKSKLUSIV HØREPLEJE
ReSound Assist revolutionerer den måde,
du kan få hjælp til dine høreapparater på.
Uanset om du er hjemme, på arbejde eller på
ferie, har du mulighed for gennem ReSound
Assist at sende din høreapparatspecialist en
anmodninger om at ændre indstillingerne

De, der allerede har prøvet ReSound Assist, sæt-

i dine høreapparater via ReSound Smart

ter pris på den ekstra hjælp, de får, samt bruger-

3D™ app, hvorefter du får de opdaterede

venligheden og den ekstra bekvemmelighed.

indstillinger tilbage i høreapparterne via
appen fra din høreapparatspecialist.

DETTE SIGER BRUGERNE OM
RESOUND ASSIST:

MERE HJÆLP PÅ VEJEN
Når du har afprøvet de nye opdaterede
indstillinger, kan du nemt sende en
bedømmelse af din tilfredshed direkte
tilbage til din høreapparatspecialist. På
den måde fortsætter hjælpen, og din
høreapparatspecialist kan sikre, at du er

83%
89%

"Det er nemt at bede om
hjælp via appen"

"Det er nemt at anvende de
nye indstillinger fra appen"

tilfreds med de nye indstillinger.

77%
Få mere at vide om ReSound Assist på
resound.com

"De nye indstillinger har
forbedret min høreoplevelse"
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Nedenfor ses nogle eksempler på funktioner i

Optimér uanset tid
og sted

ReSound Smart 3D app.

LYDÆNDRINGER
Få adgang til ekstra lydjusteringer og få en
mere fyldig lydkvalitet, når du justerer bas og
diskant.

ReSound LiNX Quattro høreapparaterne
tilpasser sig automatisk de omgivelser, som du

BATTERILEVETID

befinder dig i, men giver dig naturligvis også

Du kan se batterilevetiden på hvert af de

mulighed for selv at justere indstillingerne i

genopladelige høreapparater, og få besked,

høreapparaterne - diskret, enkelt og hurtigt

når de skal lades op.

gennem ReSound Smart 3D app.

FIND MINE HØREAPPARATER
Hvis du ikke kan finde dine høreapparater,
vises den sidst registrerede placering på et
kort.

LINDRING FRA TINNITUS
Få lindring fra tinnitus ved at afspille
Få mere at vide om ReSound Smart 3D appen på
resound.com

behagelige baggrundslyde.

OPLADNINGSTID

BATTERILEVETID

3 timer

=

1 time

=

30 minutter

=

30
24
16
8

med 50%
streamingtid

Verdens mest
avancerede
genopladelige
høreapparat
ReSound LiNX Quattro er verdens mest
avancerede genopladelige høreapparat –
med et lithiumionbatteri, der er fuldstændig
forseglet og beskyttet. En fuld opladning af
batteriet, der er lille og diskret, kan forsyne dig
med strøm en hel dag - og mere til. Om natten
kan du lægge høreapparaterne i den induktive
brugervenlige opladningsæske, så de er klar til
næste dag. Fra morgen til aften kan du have
tillid til en fuldstændig genopladelig løsning.

FULD TILLID MED EN KOMPLET
OPLADNING
Nyd godt af 24 timers batterilevetid – også
når du streamer tv, musik eller anden lyd
halvdelen af tiden.

HURTIG OPLADNING I BAGHÅNDEN
Hvis du er på farten, på rejse, eller hvis du
har glemt at lade batterierne op natten over,
kan du stadigvæk få adgang til hurtig og
langtidsvirkende strøm dagen igennem.

Få mere at vide om genopladelighed på
resound.com
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Frihed til at
lade op overalt

Induktive opladningspods gør det sikkert og
nemt at putte dine høreapparater i æsken,
så de lades op på en diskret og praktisk
måde. Du kan se batteriets status i ReSound
Smart 3D appen, ligesom klare LED-lys på
høreapparatet blinker, når opladningen er
gået i gang. Det indbyggede batteri i æsken
rækker til tre hele opladninger, og LED-

ELEGANT OG FUNKTIONEL

lysene i æsken angiver batteriets status for

OPLADNINGSÆSKE

både æsken og høreapparaterne.

Den mindste høreapparatopladningsæske på
markedet holder dine høreapparater sikre og
opladede, uanset hvor du er, og er nem at have
med i håndtasken.
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To muligheder med
lavt strømforbrug
Den samme klare, fyldige og rige lyd fås
i to diskrete høreapparatsmodeller. Ud
over den lille genopladelige løsning med
lang batteri levetid, findes ReSound LiNX
Quattro også i en version med et udskifteligt
standardzinkbatteri. Et lavt strømforbrug og
de højtydende egenskaber betyder, at du kan
nyde naturens fredfyldthed eller byens travle
puls med fuld tillid.

V E R D E N S M E ST AVA N C E R E D E
G E N O P L A D E L I G E H Ø R E A P PA R AT

Farver
Grå

Koksgrå

Sort

Beige

Lys Blond

Medium Blond

Mørkebrun

Perlemors-hvid

H Ø R E A P PA R AT M E D
U D S K I F T E L I G T B AT T E R I
Sølv

Skinnende
koksgrå

Rød

Blå

Skinnende Sort

Skinnende
Medium Blond

Mennesker med hørenedsættelse er omdrejningspunktet
i det, vi foretager os, fordi vi ved, at de sætter deres lid til
os. Vi har derfor udviklet banebrydende nye teknologier
med en konsistent kvalitet i mere end 150 år, så disse
mennesker kan føle sig mere involverede, forbundne og
i kontrol over at forandre deres eget liv gennem lydens
kraft. Fås kun hos audiologer og høreapparatspecialister.
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 QuattroTM
skaber tillid ned til mindste detalje på resound.com.
facebook.com/gnhearingdk
twitter.com/resoundglobal
linkedin.com/company/resound
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(GN Hearing A/S)
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