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DRAADLOZE CONNECTIVITEIT

Hoor meer dan u
ooit had durven
dromen

Dankzij de draadloze connectiviteit van ReSound
heeft u contact met de wereld om u heen en leidt u
het leven dat u wilt.
Stel, u loopt een druk café binnen waar u heeft
afgesproken met vrienden. Als u de gestreamde
muziek vanaf uw telefoon uitzet, wordt u zich
bewust van het lawaai op de achtergrond. Maar
daar maakt u zich geen zorgen om. U kijkt alleen
maar uit naar de ontmoeting met uw vrienden.
DIRECT STREAMEN
Uw hoortoestellen werken nu als een draadloze
stereohoofdtelefoon. U kunt gesprekken voeren
in een luidruchtige omgeving en moeiteloos een
telefoongesprek voeren. Of een gesprek voeren
tijdens het autorijden en TV kijken met uw gezin,
op een volume dat voor iedereen aangenaam is.

DISCRETE BEDIENING
Met uw iPhone of smartphone kunt u uw
hoortoestellen bedienen en het geluid aanpassen
naar uw wens. Voor anderen lijkt het net alsof u
even een berichtje op uw telefoon leest.
VOL VERTROUWEN EEN GESPREK VOEREN
Dankzij de draadloze connectiviteit van ReSound
passen uw hoortoestellen zich aan uw levensstijl
aan. Zo kunt u genieten van het moment en vol
vertrouwen deelnemen aan het gesprek.

Maak contact met de
wereld om u heen
Met draadloze connectiviteit maken uw hoortoestellen
direct verbinding met uw telefoon en uw accessoires.
U streamt geluiden en muziek, bedient uw hoortoestellen
en past het geluid aan naar uw wens. Allemaal
draadloos en zonder een extra apparaat om uw nek.

Direct streamen
Gebruik uw hoortoestel
als draadloze stereo
hoofdtelefoon.

Draadloze accessoires
Zorgen dat u meer kunt
horen én doen in situaties
waarin het soms lastig is
om alles goed te verstaan.

Apps
Bedien uw hoortoestellen
en pas het geluid aan met
uw iPhone of smartphone.

ReSound Micro Mic
Klik hem op de kleding van de
spreker die u wilt horen en vergroot
uw hoorbereik met wel 25 meter.
Zeer handig in een rumoerige
omgeving.
ReSound Multi Mic
Gebruik hem als microfoon in
een één-op-ééngesprek of als
tafelmicrofoon voor meerdere
sprekers. Verbind hem draadloos
met luisterspoel- en FM-systemen*
of plug een mini-jackkabel in om
audio naar uw hoortoestellen te
streamen.
ReSound Unite Telefoonclip+
Voer heldere telefoongesprekken,
verlaag achtergrondgeluid tijdens
het telefoneren en stream muziek,
podcasts of andere audio vanaf uw
telefoon of tablet.
ReSound Unite Afstandbediening 2
Wijzig het volume of zet uw
hoortoestellen op stil, wissel van
programma en bekijk uw instellingen in
een oogopslag.

ReSound Unite TV Streamer 2
Stream stereogeluid vanaf uw
TV, computer of stereosysteem.
Beweeg vrijuit, omdat u geen neklus
hoeft te dragen.

Resound Smart 3D, ReSound
Smart en Resound Control app
Bedien uw hoortoestellen en
pas het geluid aan vanaf uw
iPhone, Apple Watch of andere
smartphone.
*FM-ontvanger nodig

Gebruik uw
hoortoestel als
draadloze stereo
hoofdtelefoon
Telefoneer of voer
FaceTime-gesprekken met
uw dierbaren. Luister in
stereo naar uw favoriete
muziek of audioboek.
Luister naar de aanwijzingen
van uw routeplanner in een
onbekende stad.

Het geluid vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch
wordt rechtstreeks naar uw hoortoestellen
gestreamd, zonder extra apparaat om uw nek.
Dankzij Made for iPhone werken uw hoortoestellen
als draadloze stereohoofdtelefoons.
Heeft u geen iPhone, dan kunt u ook muziek
streamen en telefoneren via uw Android
smartphone of een andere telefoon met Bluetooth.
U hoeft uw telefoon of tablet alleen maar te
koppelen aan de Telefoonclip+ van ReSound.

Hoor meer en
verrĳk uw leven
Onze nieuwste draadloze accessoires zijn de
ReSound Micro Mic en de Multi Mic, waarmee u
nóg meer van alles kunt horen. Zoals de stem van
een dierbare, een leraar of een collega. Of u nu in
een rumoerige omgeving staat of op vele meters
afstand van de spreker, u kunt hem luid en duidelijk
verstaan.
U kunt de Micro Mic of Multi Mic verbinden met
de slimste hoortoestellen ter wereld. U kunt erop
vertrouwen dat u geen woord meer mist als u in
gesprek bent met uw familie of vrienden.

RESOUND MICRO MIC
U koppelt uw Micro Mic binnen een
paar seconden met uw draadloze
hoortoestellen van ReSound. Bevestig
hem op de kleding van de spreker
en ga een gesprek aan, zelfs in de
meest rumoerige ruimtes. De Micro
Mic verzendt spraak direct naar uw
hoortoestellen tot een afstand van wel 25
meter (bij een directe zichtlijn).
RESOUND MULTI MIC
Deze microfoon is geschikt voor
één-op-ééngesprekkken én werkt als
tafelmicrofoon, waarbij hij spraak van
meerdere sprekers oppikt. De Multi Mic
vangt ook signalen van ringleidingen
en FM-systemen* op en heeft zelfs een
mini-jackingang. Zo kunt u praktisch
ieder geluid naar uw hoortoestelen
streamen, tot wel 25 meter afstand.
*FM-ontvanger nodig

Draadloos en
kristalhelder
telefoneren
Als uw gehoor achteruit gaat zult u als eerste
merken dat telefoneren wat lastiger wordt. Met
de ReSound Telefoonclip+ is dat voorbij.
VOL VERTROUWEN TELEFONEREN
U hoeft de Telefoonclip+ slechts op te
klemmen en u kunt telefoneren. Met één druk
op de knop ontvangt u de stem van de beller
in uw hoortoestellen in een kristalheldere
geluidskwaliteit.

STREAM GELUID VANAF UW
TELEFOON
U kunt vanaf uw mobiele
telefoon ook muziek of podcasts
in stereogeluid naar uw
hoortoestellen streamen. Samen
met de Telefoonclip+ werken uw
hoortoestellen dus als draadloze
hoofdtelefoons.
UW HOORTOESTELLEN BEDIENEN
U kunt met de Telefoonclip+ ook het volume en de
programma’s van uw hoortoestellen wijzigen.

Works with
Android
TM

Het wordt thuis nu
een stuk leuker
Vanaf nu kunt u uw gezin weer uitnodigen in de
woonkamer. Met de ReSound TV Streamer 2 kunt u
samen TV kijken, op een volume dat voor iedereen
comfortabel is.
PRATEN TĲDENS HET TELEVISIEKĲKEN
U kunt het volume van uw hoortoestellen en de TV
onafhankelijk van elkaar wijzigen met de ReSound
Afstandbediening 2 of met de app op uw telefoon.
Zo kunt u praten over het TV-programma terwijl u
samen televisie kijkt.
En loopt u met uw hoortoestellen buiten het
draadloos bereik van de TV Streamer 2, dan maken
ze automatisch weer verbinding als u binnen vijf
minuten terug bent.

EENVOUDIG AAN TE SLUITEN
Koppel de ReSound TV Streamer 2
aan uw TV, stereo of computer en
stream de audio rechtstreeks naar
uw hoortoestellen.

DE CONTROLE IN UW HANDEN
Met de ReSound Afstandbediening
2 wijzigt u eenvoudig het volume
en de instellingen van uw
hoortoestellen. Schakel over naar
een van uw accessoires, vind
balans tussen dat geluid en dat van
uw hoortoestellen en bekijk al uw
instellingen op het verlichte display.

Bepaal zélf
wat u wilt
horen
Met de ReSound Smart 3D™ of Smart™
app past u de instellingen van uw
draadloze ReSound hoortoestellen aan
zonder dat u aan uw hoortoestellen zit. De app is
ook geschikt voor de Apple Watch.
VERGROOT UW LUISTERCOMFORT
Met de Sound Enhancer* past u de instellingen van
uw hoortoestellen aan op het achtergrondgeluid,
of op de wind als u buiten bent. Wijzig het volume,
pas de hoge en lage tonen aan, sla uw favoriete
instelingen op per locatie en activeer ze als u daar
nog een keer bent. Ook kunt u met de app het
volume van uw ReSound accessoires aanpassen.
BEDIENING VANAF UW POLS
Met de ReSound Smart app op de Apple Watch
bedient u uw hoortoestellen rechtstreeks vanaf uw
pols – waar u ook bent.
* Informeer bij uw audicien welke ReSound
hoortoestellen over deze functie beschikken.

DISCREET UW HOORTOESTELLEN BEDIENEN
U wijzigt het volume of wisselt van
programma door slechts een aanraking op
het scherm. Koppel uw smartphone met de
Telefoonclip+ en gebruik de gratis ReSound Control
app voor discrete bediening van uw hoortoestellen én
van accessoires zoals de Micro Mic.

Works with
Android
TM

ReSound® helpt mensen weer te horen met
hoortoestellen die het natuurlijke oor nabootsen.
Het is ons doel u de mogelijkheid te bieden een
rijk, actief en bevredigend leven te leiden, waarin u
niet gehinderd wordt door uw gehoorverlies.
ReSound is de enige hoortoestelfabrikant die
geïntegreerde draadloze connectiviteit aanbiedt
van budget- tot topsegment. U kunt draadloos
streamen, geluiden aanpassen en uw hoortoestellen bedienen zonder dat u een extra apparaat
nodig heeft.
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