Duidelijk verstaan
in elke omgeving
ReSound introduceert ReSound Enzo 3D, de 3de generatie Super Power hoortoestellen
met krachtige versterking en ultieme mogelijkheden voor connectiviteit.

Audiologie:
·	Het nieuwste Super Power hoortoestel, met superieure geluids
kwaliteit, geschikt voor ernstige tot zeer ernstige gehoorverliezen.
·	Voorzien van Binaurale Directionaliteit III. Dankzij Spatial Sense
ervaart men een optimale ruimtelijke waarneming: hij hoort waar
alle geluiden vandaan komen.
·	ReSound Enzo 3D 9 beschikt over Sound Enhancer via de Smart 3D
App: in alle situaties kan men zelf de instellingen aanpassen, om zo
bijvoorbeeld achtergrondlawaai te onderdrukken, windruis te
reduceren en de focus op spraak in te stellen.
·	ReSound Enzo 3D ondersteunt bimodale aanpassingen met de
nieuwste Cochlear Nucleus 7.
·	De verschillende geluidstechnieken in ReSound Enzo 3D passen
zich automatisch in iedere luistersituatie aan, dit levert een beter
spraakverstaan op. Mensen worden weer verstaan en men voelt
zich zelfverzekerder, in welke omgeving ook.
·	ReSound Enzo 3D biedt een Tinnitus Sound Generator optie.

Design:
·	De ReSound Enzo 3D 98 is het sterkste én toch kleinste ontwerp met #675 batterij in de markt. Daarnaast is er ook de
88-versie, een High Power toestel met #13 batterij, gekenmerkt door de metalen toonbocht.
·	Het apparaat is beschermd met iSolate nanotech coating. Deze bescherming tegen vocht en vuil zorgt voor
duurzaamheid en betrouwbaarheid in alle weersomstandigheden.

ReSound Smart 3D app:
·	Velen willen in iedere geluidssituatie zelf de controle hebben over het
toestel. Met de ReSound Smart 3D app fungeert de telefoon als
afstandbediening.
·	
De hoortoestellen rechtstreeks vanaf de telefoon bedienen zonder met de handen
naar het oor te reiken. Het gewenste volume instellen, van programma wisselen en de
verhouding tussen hoge-, midden- en lage tonen bepalen. Rechtstreeks vanaf iPhone,
iPad, iPod, Apple Watch én veel nieuwe Android Smartphones, met name Samsung.
·	Daarnaast wordt al het geluid van de apps op de telefoon in stereo naar de oren
gestreamd, bijv. de stem van de routeplanner in de auto of het geluid van muziek en
video’s. (dankzij MFi direct vanaf de iPhone, bij Samsung modellen via de Telefoonclip+).
·	De ReSound Smart 3D app biedt ook de mogelijkheid om in bepaalde situaties zelf de
focus op spraak in te stellen, lawaai te reduceren of windruis te onderdrukken, hierdoor
kan men nog beter individuele voorkeuren aangeven.
·	Met de ReSound Smart 3D app kunnen voorkeuren ingesteld worden in iedere luister
situatie (thuis of onderweg). De instellingen kunnen als favoriet opgeslagen worden,
zelfs gekoppeld aan de locatie. Een volgende keer kunnen ze weer geactiveerd worden,
indien gewenst zelfs automatisch.
·	De ReSound Smart 3D app is gratis te downloaden en zeer eenvoudig in gebruik.

Connectiviteit:
·	De eerste bimodale hooroplossing die ook Made for iPhone is. Bij gebruik naast een Cochlear
Nucleus 7 Sound Processor kan nu élk geluid direct naar beide oren gestreamd worden vanaf elk
geschikt Apple apparaat en vanaf de ReSound draadloze accessoires.
·	De Enzo 3D maakt telefoongesprekken een stuk eenvoudiger. Dankzij de Made for iPhone
technologie kan audio vanaf een iPhone, iPad of iPod touch rechtstreeks naar de hoortoestellen
gestreamd worden. Net als een draadloze stereohoofdtelefoon. Bij een Android- of Bluetooth
telefoon is het mogelijk om met de ReSound Telefoonclip+ gesprekken, muziek en andere audio
te streamen. Tijdens een FaceTimegesprek wordt 70% meer verstaan doordat het geluid recht
streeks naar de hoortoestellen wordt gestreamd en er een duidelijk beeld bij komt.
·	Compatibel met alle draadloze accessoires. Stream stereogeluid van telefoon, audio en TV
direct naar uw oren dankzij de stabiele 2.4 GHz verbinding. Er is geen neklus of andere
apparatuur nodig: men kan vrij bewegen.
·	De accessoires zijn eenvoudig in gebruik en bieden een uitkomst juist in complexe situaties.
Ontspannen en genieten van beter spraakverstaan.
·	Uitermate handig om spraak nog beter te verstaan is het gebruik van de MultiMic. Thuis,
onderweg of op het werk zijn gesprekken nog gemakkelijker te volgen. Zeker in rumoerige
omgevingen bieden de draadloze accessoires een uitkomst.
·	Met ReSound e-Assist is er een extra mogelijkheid om met elkaar in contact te blijven, waar men
ook is. Op afstand kan de aanpassing gedaan worden, dit bespaart veel tijd en moeite.
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