Geluid zoals
u dat wenst.
Waar u ook bent.

Smarthoren

Grenzeloos
genieten
De ReSound LiNX 3D
geeft u een andere kijk
op hoortoestellen.
Met modellen die passen
bij u én uw leefstijl.
Loopt u op het strand, of voert u een telefoongesprek?
U bent altijd verbonden met uw dierbaren, dankzij de
kristalheldere geluidskwaliteit van de ReSound LiNX 3D.
Met de ReSound LiNX 3D™ hoort u meer dan u ooit had
durven dromen. Gebruik uw hoortoestellen als draadloze
hoofdtelefoons en ervaar dat u zélf de controle heeft over
uw hoorbeleving. U bepaalt wat u wilt horen. Waar u ook
bent.
Ervaar een hoortoestel dat duurzaam is, comfortabel zit en
u haast onzichtbaar achter uw oor draagt.
U geniet grenzeloos, u bent verbonden met uw dierbaren en
u hoort meer dan u ooit voor mogelijk hield. Versta meer,
ervaar meer en leef!

Waar de LiNX ooit het eerste Made for iPhone
hoortoestel ter wereld was, is de ReSound LiNX3D
het slimste hoortoestel dat er is.

Lees meer over de ReSound LiNX 3D en Smarthoren op resound.com

Audiologie

Hoor
meer
dan u ooit had
durven dromen
Stelt u zich eens voor dat u met uw collega’s
praat, met op de achtergrond het geluid van
blenders, hakmessen en sissende pannen.
Met de ReSound LiNX3D is dit mogelijk.
Uw hoortoestellen herkennen stemmen als de
beste. Ze gebruiken geavanceerde technologie
om te zorgen dat u de stemmen kunt verstaan.
Uit welke richting ze ook komen en hoe vaak het
achtergrondgeluid ook verandert, u verstaat alles.
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Omdat de
ReSound LiNX 3D tot

50%

beter is in het
identificeren van
spraak in verschillende omgevingen*,
kunt u:

80%

meer omgevingsgeluiden horen**
Waar u ook bent, u mist niets
meer van wat er om u heen
gebeurt.

Versta

40%

meer spraak
in lawaai**

Blijf verbonden met uw familie,
vrienden en collega’s, zelfs in
rumoerige omgevingen

Vergeleken met premium hoortoestellen
van concurrerende merken.
Bronnen: *Groth (2016),
**Jespersen c.s. (2016)

Connectiviteit

Altijd verbonden met
de wereld om u heen
We willen elkaar verstaan, maar we willen ook naar het nieuws luisteren, onze favoriete series kijken
en bellen met vrienden. Met de ReSound LiNX 3D is dit zó eenvoudig om te doen. U kunt praktisch
elk geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen streamen.
ReSound LINX 3D is een Made for iPhone-hoortoestel. Hij werkt als een draadloze stereo
hoofdtelefoon die geluid streamt vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch.
Met de draadloze accessoires van ReSound streamt u nóg meer geluiden. Vanaf uw TV, vanaf de
andere kant van een vergaderruimte of bijvoorbeeld vanaf de achterbank van uw auto.
(Zie meer op pagina 13.)
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De wereld zit vol met geluiden die u
niet wilt missen: stemmen, muziek,
het stoplicht bij het zebrapad. Uw
hersenen hebben het vermogen
om geluiden te herkennen. Onze
geavanceerde technologieën helpen
u met horen en u te richten op
geluiden die voor u belangrijk zijn.
Spatial Sense geeft u een natuurlijker gevoel van de geluiden om u
heen en waar deze vandaan komen.
In rumoerige omgevingen kunt u zich
dankzij Binaurale Directionaliteit III
focussen op de geluiden die u wilt
horen én u bewust blijven van de
geluiden om u heen.

Wist u dat?
Het belangrijkste voor
hoortoesteldragers is, dat ze zich
kunnen oriënteren in elke omgeving.

Alles werkt met elkaar samen
Met de ReSound Micro Mic verstaat u uw vriend tijdens een wandeling. Uw telefoon gaat en u
neemt hem op. Het geluid van de Micro Mic dempt automatisch, tot u het gesprek afrondt.

Met de apps gaat er een wereld voor u open
Rijdt u in een onbekende
stad? Stream de stem van uw
navigatiesysteem rechtstreeks
naar uw hoortoestellen.

Bent u op vakantie?
Vertaal met de Google Translateapp de suggestie van de ober en
stream dit rechtstreeks naar uw
hoortoestellen.
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Apps

Uw optimale
geluidsbeleving
heeft u zelf in
de hand
ReSound LiNX 3D past zich automatisch aan uw
omgeving aan. Maar het zou natuurlijk nog beter zijn
als u het geluid zélf kunt optimaliseren. Altijd en overal.
Dit kan met de nieuwe ReSound Smart 3D app.

Alles in één app
Programmamenu

Blader eenvoudig door al uw
programma’s

De sneltoetsen op het hoofdscherm zijn
alles wat u nodig heeft voor een snelle
bijstelling. Zo kunt u altijd vol vertrouwen
deelnemen aan ieder moment en bent u
klaar voor de wereld om u heen.

Huidige programma

Snelknoppen

Verbeter het geluid met één tik

Volume en dempen
Sound Enhancer

Nóg meer opties voor
gedetailleerde afstemming
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Pas geluiden aan met
de Apple Watch.

U bepaalt wat u wilt horen
Sound Enhancer

Bent u weleens in een lastige situatie geweest waarin u niemand verstond? Wilt u meer
gedetailleerde aanpassingen doen dan met de sneltoetsen kan, tik dan op de Sound Enhancer.

Pas bas-/midden-/hoge
tonen aan

Lawaaionderdrukking

Spraakfocus

Windruisonderdrukking

Favorieten

Sla uw gewenste instellingen op onder Favorieten en koppel ze aan locaties. Uw hoortoestellen
schakelen dan automatisch over naar dat specifieke favoriete programma bij u thuis, als u aankomt
op uw werk, op de tennisbaan, of waar u dan ook graag bent.

U en uw hoortoestel
Heeft u extra ondersteuning nodig? Druk dan op ‘Mijn ReSound’.

Mijn hoortoestel zoeken

Hoortoestellen kwijt? Deze
functie toont u de plek waar ze
als laatste waren.

Handige tips
Leer uw hoortoestellen te
gebruiken met tips, afgestemd op
uw gehoor en uw wensen.

Zie de volledige lijst met toestellen die geschikt zijn voor de app op
resound.com/compatibility
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ReSound e-Assist

Service op
afstand, waar
u ook bent

1

4

Stuur uw
verzoek
via de app

Presteert uw hoortoestel in het dagelijks gebruik
anders dan tijdens uw afspraak in de winkel? Zoekt u
een meer gedetailleerde afstelling dan dat de ReSound
Smart 3D-app biedt? Of wilt u uw audicien om advies
vragen? Gebruik dan ReSound e-Assist.
De functie zit al in uw app en brengt u in contact met
uw audicien. Gebruik ReSound e-Assist direct als u in
een bepaalde omgeving iets wilt delen met uw audicien
of een verbetering wenst. Uw instellingen worden op
uw verzoek bijgewerkt. Waar en wanneer u dat wenst.

U ontvangt het
bericht van uw
audicien

U

3

Stuurt bericht en
indien gewenst,
de bijgewerkte
instellingen

2

Ontvangt uw
verzoek

Uw audicien

Met de ReSound e-Assist houdt u contact met uw audicien en worden uw instellingen door hem aangepast
naar uw wensen en bijgewerkt via de cloud.

Veilige en betrouwbare verbinding

ReSound e-Assist draait op een van de meest betrouwbare cloud-platforms. Uw gegevens zijn en
blijven dus veilig en privé.
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Optimaal geluid tot in detail, waar u ook bent
Wilt u een instelling laten bijwerken? Dan zorgen wij dat uw audicien de juiste informatie krijgt. Hij kan
de instelling vervolgens perfect en gedetailleerd afstellen, op basis van uw specifieke verzoek. Bij een
volgend bezoek hoeft u de situatie dan niet meer uit te leggen aan uw audicien.
Deze informatie omvat:
• Een vragenlijst
• Uw beschrijving van het verzoek
• Een overzicht van uw huidige instellingen

Tik in Mijn ReSound op
‘Stuur uw verzoek’

Beantwoord een
aantal korte vragen

Schrijf een persoonlijk
bericht en verstuur uw
verzoek

Geluid zoals u dat
wenst, waar u ook bent
Op basis van uw verzoek werkt uw audicien uw
instellingen bij en stuurt ze via de ReSound Smart
3D-app naar u terug. Houd nu uw hoortoestellen in de
buurt van uw smartphone en tik op ‘Installeer’.
Als u de nieuwe instellingen uitprobeert, kunt u er zelf
voor kiezen om ze te behouden of terug te gaan naar
uw vorige instellingen. U kunt ook altijd een nieuw
verzoek sturen.
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Ontwerp

RIE en AHO-modellen

RIE 61 (312)

RIE 62 (13)

AHO 67 (12)

AHO 77 (13)

AHO 88 (13)

Kleuren RIE en AHO
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Op maat gemaakte
modellen

Vrijwel onzichtbaar te dragen
ReSound LiNX 3D-hoortoestellen zijn zó klein dat u ze
uit moet doen om ze te laten zien. Ze zijn discreet, ze
zitten comfortabel en ze werken zo goed dat u vergeet
dat u ze draagt!

Op ware grootte

Zorgeloos draagcomfort
U wilt kunnen vertrouwen op uw hoortoestel*. Dat is waarom
wij elk onderdeel - van binnen en van buiten - een iSolate
nanotechcoating geven. Dit beschermt het gehele toestel
tegen vocht, vuil en oorsmeer.
*Hearing Tracker: Meest belangrijke eigenschappen van een hoortoestel (2016)

Draadloze accessoires
ReSound heeft een serie draadloze accessoires waarmee u uw hoorbereik op afstand of in rumoerige
omgevingen vergroot. U streamt geluiden nu eenvoudig vanaf vrijwel elke geluidsbron. Het mooiste is
dat ze allemaal met elkaar samenwerken als een intelligent systeem. Krijgt u telefoon, dan dempt het
TV-geluid automatisch. Beëindigt u het telefoongesprek, dan gaat de TV automatisch harder.

Works with
Android
TM

ReSound Multi Mic

Leg hem op de tafel of klik hem
op iemands kleding en stream
geluiden rechtstreeks naar uw
hoortoestellen. Zo verstaat u
meer vanaf een afstand en in
rumoerige ruimtes.

ReSound Telefoonclip+
Geeft u meer vrijheid,
comfort en controle bij het
streamen van telefoontjes,
muziek of geluid van uw
telefoon met Bluetooth.

ReSound TV Streamer 2

Streamt stereogeluid direct naar
uw hoortoestellen, zodat u én
de mensen om u heen het geluid
op een wenselijk en comfortabel
volume horen.

Bekijk alle ReSound draadloze accessoires op resound.com
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Hoe de rest van de wereld denkt
over de ReSound LiNX 3D
Hoortoestellen die beschikken over Smarthoren zijn wereldwijd een inspiratiebron voor een mooiere
toekomst voor mensen met een gehoorverlies.
ReSound LiNX 3D is het nieuwste model in de prestigieuze serie Smarthoren hoortoestellen van ReSound.
Dankzij de ReSound LiNX 3D gaat het dragen van hoortoestellen alleen nog maar over de talloze nieuwe
mogelijkheden ervan.
ReSound Smarthoren is de trotse winnaar van:

CES Innovation Award 2017
Prijs voor beste innovatie in toegankelijkheidstechnologie, uitgereikt door
Consumer Electronic Show, USA.

Die Goldene Concha 2016
De beste hoortoestelserie, uitgereikt door Duitse audiologen.

Golden Lobe Award 2016
Beste Power-hoortoestellen en beste mobiele app, uitgereikt door UK
Association of Independent Hearing Health Professionals.
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De techniek achter de prestaties
Lees het overzicht van alle unieke eigenschappen en geavanceerde technologieën van ReSound
LiNX 3D. Ze zorgen ervoor dat u altijd verzekerd bent van geluid zoals u dat wenst. Waar u ook bent.
Functionele eigenschappen
Volledig flexibele programma’s

ReSound LiNX3D 9

ReSound LiNX3D 7

ReSound LiNX3D 5

4

4

4

17

14
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Gesynchroniseerde programmaknop*
Gesynchroniseerde volumeregeling*
SmartStart
PhoneNow
ComfortPhone
Ear-to-earcommunicatie
Made for iPhone (Directe audiostreaming)
ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV Streamer 2,
Telefoonclip+ en Afstandbediening 2
ReSound Smart 3D app
ReSound Smart 3D app – Sound Enhancer
ReSound Smart 3D app – ReSound e-Assist
ReSound Control app (alleen i.c.m. Telefoonclip+)
Audiologische eigenschappen
WARP-compressie - aantal banden
Binaurale Directionaliteit III
Spatial Sense
Binaurale Directionaliteit
Brain-balanced Directionaliteit II
Directionele Mix Processor
Instelbare directionele mix
Gesynchroniseerde SoftSwitching
SoftSwitching
AutoScope Adaptieve Directionaliteit
MultiScope Adaptieve Directionaliteit
Adaptieve Directionaliteit
Binaurale Environmental Optimizer II
Evnironmental Optimizer
Noise Tracker II lawaaionderdrukking
Expansie
WindGuard
DFS Ultra II
Muziekmodus
Auto DFS
Gesynchroniseerde Acceptatiemanager
Tinnitus Sound Generator met Natuurgeluiden
Ultiem

Geavanceerd

Basis

*Afhankelijk van het model
Zie datasheet voor volledige lijst met eigenschappen

15

Mensen met gehoorverlies zijn de kern van alles wat we
doen. Dankzij onze bekroonde ReSound® Smarthoren
hoortoestellen voelen mensen zich meer betrokken,
verbonden en in controle. In een steeds slimmere wereld
blijven we grenzeloos denken, om met de kracht van geluid
levens van mensen te veranderen. Exclusief verkrijgbaar
via audiologen en audiciens.

ReSound is onderdeel van de GN Group en is pionier in geweldig geluid. Van ReSound hoortoestellen en Jabra
headsets voor kantoor en sport. GN is opgericht in 1869, heeft wereldwijd meer dan 5000 werknemers en is
genoteerd aan NSDAQ OMX Kopenhagen. GN makes life sound better
Lees meer over hoe de Resound LiNX 3D™ u helpt om meer uit uw leven te halen op resound.com

M102550NL-A

facebook.com/resoundnederland

twitter.com/GNresoundNL

Internationaal hoofdkantoor

Nederland

Contactgegevens België

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denemarken
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

GN Hearing Benelux
GN ReSound
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
Tel.: 026 319 5000
info@resound.nl
resound.com

Tel: +32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com
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