GN ReSound hjælper mennesker med at genopdage
hørelsen med høreapparater, der efterligner det
naturlige øres måde at behandle lyd på. Det etyder,
at du kan glemme din hørenedsættelse - og i stedet
fokusere på at leve et rigt, aktivt og tilfredsstillende liv.
ReSound ENZO2 er et smart super power apparat, der
lader dig høre alle de lyde, der er vigtige for dig.
resound.com/enzo2
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“Det er klart
og tydeligt.”

Hør verden
på din måde

James Raath, 61 år
Business consultant og
super power bruger.
Blev diagnosticeret med
Ménière’s, da han var 21 år

Syng med, mens du lytter til din favoritsang. Smil,
mens du hører din vens stemme i en videobesked
på din telefon. Tal, fuld of overskud, i et lokale fyldt
med mennesker på din arbejdsplads.
ReSound ENZO2 familien, der indeholder det
mindste og det mest kraftfulde super power
apparat på markedet, giver dig en ubesværet
adgang til lyd, uanset hvor den kommer fra. Med
ReSound ENZO2 kan du få forbindelse med det
vigtigste i dit liv på et utal af forskellige måder, og
du vil opdage, hvordan det føles intuitivt at gøre din
lytteoplevelse personlig.
Dette er hele essensen i Smart Hearing – en
høreteknologi, der er så avanceret, at den
ubesværet tilpasser sig dig og din livsstil.

Forbind og
interager trådløst
Forstå den person, som du taler i telefon med.
Få alle ordene, fra den seneste film på din iPad,
med. Nyd alle lydene, der streames direkte til dine
høreapparater, fra din fortrukne app.

“Jeg lytter meget mere til
musik nu, fordi jeg kan
forbinde til min telefon.”
Helen Picarella, 46 år
Audiologiassistent og super power bruger,
siden hun var 12 år

ReSound ENZO2 er et super power apparat, der er
Made for iPhone. Det betyder, at du kan streame
enhver lyd fra din iPhone, iPad eller iPod touch
direkte til dine høreapparater – hvilket får dine
høreapparater til at fungere som små trådløse
hovedtelefoner.
Og hvis du ikke har en iPhone, så kan du streame
lyd til dine høreapparater ved at parre ReSound
Unite telefonclip+ med en Android smartphone eller
en telefon med Bluetooth.

Virker for dig
hver eneste dag
“Det er blevet meget
lettere at høre, hvor
lydene kommer fra.”
Jonathan Shackleton, 64 år
Antarktisk guide og super power bruger,
der har haft høretab de sidste 20 år

Al den styrke,
du har brug for
Hør alt klart og tydeligt. Hør, hvor lydene kommer
fra. Vælg, hvad du vil fokusere på. Nyd en naturlig
lyd.
ReSound ENZO2 er verdens kraftigste og mest
avancerede super power apparat. Det betyder, at
du kan få den forstærkning, som du har brug for
- uden støj og hyletoner, og en lyd, der er klar og
tydelig i ethvert lydmiljø.
Samtidig indeholder ReSound ENZO2 den
avancerede funktion Spatial Sense™, der hjælper
dig med at bestemme, hvor lydene kommer fra.
Ligesom den hjælper dig med at kunne fokusere
på den lyd, som du er interesseret i, imedens du
bevarer følingen med de andre lyde omkring dig.
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ReSound ENZO2 findes i to modeller. Den ene
er med det kraftige 675 batteri, hvis du har brug
for fuld forstærkning, og det andet er med det
mindre 13 batteri, hvis du har brug for mindre
forstærkning.
Uanset hvilken model, du har brug for, så er hver
eneste komponent i ReSound ENZO2 belagt med
iSolate™ nanotech, hvilket beskytter apparatet mod
skader forårsaget af fugt, voks og støv.
PRODUKTUDVALG
ReSound ENZO2 findes i 10 forskellige farver i tre
teknologiniveauer, så der er helt sikkert et, der
passer til dig.
TRÅDLØST TILBEHØR
ReSound ENZO2 kan forbindes med alt det
trådløse tilbehør fra ReSound. Det betyder, at du
kan få endnu flere fordele - f.eks. når du ser tv med
familien, eller du skal høre en person på afstand i
støjende omgivelser.

Works with
Android
TM

Gør din oplevelse
personlig
Du kan hurtigt justere lydstyrken, så den passer
til det, der sker omkring dig. Du kan finde dine
høreapparater, hvis du har forlagt dem. Du kan
indstille dine høreapparater lige så diskret, som
hvis du bare tjekkede din telefon.
Med den prisbelønnede ReSound Smart™ app kan
du finjustere indstillingerne på dit ReSound ENZO2
apparat fra din iPhone eller udvalgte Android
smartphones - og senest også fra dit Apple Watch.
ReSound Smart app indeholder også tre nye
funktioner til ReSound ENZO2, der gør det muligt at
optimere din lytteoplevelse.

“Fordi jeg selv styrer, hører jeg
meget mere nu… forskellige
lyde, som jeg ikke hørte før.”
Stefan Kodjie, 41 år
Kvalitetschef og super power bruger, der har haft
kraftig hørenedsættelse siden barndommen

TALEFOKUS
Du kan vælge præcis det, du vil lytte til.
Med talefokus kan du justere bredden, så
den talendes ord lyder tydeligere.

KOMFORT I STØJ
Du kan reducere støjniveauet i
lydmiljøerne, så det bliver mere behageligt
at lytte og lettere at forstå tale.

KOMFORT I VIND
Du kan reducere mængden af vindstøj
på en blæsende dag for at få maksimal
lyttekomfort.

