ReSound® helpt mensen weer te horen met
hoortoestellen die het natuurlijke oor nabootsen. Wij
willen u een rijk, actief en bevredigend leven laten leiden,
waarin u niet gehinderd wordt door uw gehoorverlies.
ReSound Enya™ biedt u geweldig spraakverstaan in
goede geluidskwaliteit. Alle modellen zijn discreet en
duurzaam. Met onze draadloze accessoires streamt
u geluid naar uw hoortoestellen en bedient u ze zeer
subtiel. Omdat een goed gesprek onbetaalbaar is.
resound.com/enya
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Een goed
gesprek is
onbetaalbaar
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Een goed
gesprek
is onbetaalbaar

Veel plezierige dingen in het leven zijn afhankelijk
van goed kunnen horen. Zoals fijne gesprekken
voeren, of meelachen met uw kinderen.

GEAVANCEERDE HOORTECHNOLOGIE

Meestal treedt gehoorverlies heel geleidelijk op:
heel lang merkt u er niets van. Totdat u opeens
gesprekken slechter kunt volgen en er moe van
wordt. Uiteindelijk vergeet u hoe de mooie dingen
in het leven klinken, zoals vogelgezang.

• U
 geniet van geweldig geluid in lawaai of bij wind
dankzij Noise Tracker™ II en Windguard™.

De geluidskwaliteit van ReSound Enya is
geweldig. Het kost u dus weinig moeite om alles
weer te horen waar u zo van geniet. Zo houdt u
meer energie over om tijd door te brengen met
uw familie en vrienden.
™

• U
 verstaat gesprekken moeiteloos in luidruchtige
omgevingen met Adaptieve Directionaliteit.

• B
 eleef uw dag zonder storend gepiep dankzij
DFS Ultra™ II.
• P
 as het volume of programma van uw hoortoestel
aan, dan past Ear-to-Ear-communicatie
automatisch het andere hoortoestel aan.
• U
 vindt verlichting van uw tinnitus met de
ingebouwde Tinnitus Sound Generator™.

Maak contact met
uw omgeving
Voer prettige, ontspannen telefoongesprekken.
Pair uw ReSound Enya™ draadloze hoortoestellen
met uw Unite™ Telefoonclip+. Stream
telefoongesprekken met kristalhelder geluid
direct naar uw oren. Of stream uw favoriete
muziek in stereogeluid, dat is aangepast aan uw
gehoorverlies.
Bent u niet aan de telefoon?
Gebruik hem dan om het volume en
programma van uw hoortoestellen
aan te passen.
Works with
Android
TM

RESOUND UNITE™ DRAADLOZE ACCESSOIRES
• S
 tream stereogeluid vanaf uw TV, computer of
MP3-speler direct naar uw hoortoestellen met de
TV Streamer 2.
• M
 et de MiniMicrofoon verstaat u mensen prima,
zelfs in de drukte of vanaf een afstand.
• P
 as het volume aan, wijzig programma’s of zet de
hoortoestellen op stil met de Afstandbediening 2.
GRATIS APPS VAN RESOUND
• P
 as het volume en de instellingen van uw
hoortoestellen discreet aan met de ReSound
Control™ app.
• R
 eSound Relief™ streamt rustgevende geluiden om
uw tinnitus te verlichten.
Verkrijgbaar voor iPhone en Android

Een hoortoestel
waarop u kunt
rekenen
ReSound Enya™ heeft verschillende aantrekkelijke
en discrete modellen. In kleuren die passen bij uw
huids- en haarkleur. Ze bieden u luistercomfort en
u voelt haast niet dat u ze draagt. Door het laagje
iSolate™ nanotech zijn uw hoortoestellen beschermd
tegen vocht en vuil en gaan ze langer mee.
Of u een nu een mild of zeer ernstig gehoorverlies
heeft: er is altijd een ReSound Enya™ hoortoestel
voor u! Een hoortoestel dat past bij uw levensstijl
past én dat tegen een stootje kan.

RECEIVER-IN-HET-OOREN ACHTER-HET-OOR-MODELLEN

KLEUREN
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Zwart

DISCRETE, OP MAAT GEMAAKTE MODELLEN
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bruin

Bruin

Donkerbruin

