Voor ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies

Haal meer
uit elke dag

Hoor elke dag
alles in volledige

helderheid

Stelt u zich eens voor dat u een gesprek voert in een druk
restaurant of wandelt langs een drukke straat. En dat u
meer woorden en geluiden kunt horen, duidelijker dan
ooit tevoren. Met de hoortoestellen van ReSound is dit nu
mogelijk.
Onze hoortoestellen combineren de best mogelijke
geluidskwaliteit met nieuwe mogelijkheden om contact
te maken met de wereld om u heen. Ze passen zich aan
uw omgeving aan en optimaliseren de geluiden die u wilt
horen.
Met de nieuwe ReSound ENZO 3D™ hoortoestellen voor
ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies bent u zich bewust
van alle geluiden om u heen. Uit welke richting ze ook
komen.

Voor
het eerst ben
ik ongelooﬂijk
enthousiast over
hoortoesteltechnologie
Tara Svensson, 38
Drager van de ReSound ENZO 3D

Lees meer over de ReSound ENZO 3D
en Smarthoren op resound.com/enzo3d/nl-NL

Versta meer
spraak in
lawaai
Met ReSound ENZO 3D
krijgt u:

60%

Duidelijker
omgevingsgeluid

60%

Beter
spraakverstaan
in lawaai

Het geluid
is kristalhelder
Rune Lindroth, 42
Drager van de ReSound ENZO 3D

Werken als

draadloze
hoofdtelefoons
Dankzij de Made for iPhone-technologie streamt u
telefoongesprekken en muziek vanaf uw iPhone, iPad
of iPod touch rechtstreeks naar uw hoortoestellen. Net
zoals bij een draadloze hoofdtelefoon.
Heeft u een Android- of Bluetooth-telefoon? Ook dan
kunt u gesprekken, muziek en andere audio streamen
met behulp van de ReSound Telefoonclip+.

70%

beter
spraakverstaan
met FaceTime

Tijdens FaceTimegesprekken
kunt u spraak tot 70% beter
verstaan dan tijdens een
normaal telefoongesprek.
Dankzij videostreaming
volgt u moeiteloos elk
telefoongesprek.

Haal nóg meer uit uw dag
met draadloze accessoires
Met ReSound draadloze accessoires streamt u praktisch
elk geluid naar uw hoortoestellen. Zo haalt u nóg meer
uit uw hoortoestellen. U kunt TV kijken op uw eigen
volume, terwijl uw gezinsleden daar geen last van
hebben. En u kunt spraak in rumoerige omgevingen en
op afstand verstaan.

Het is echt
geweldig dat ik
rechtstreeks naar
mijn hoortoestellen
kan streamen
Rune Linderoth, 42
Drager van de ReSound ENZO 3D

Works with
Android
TM

ReSound
Micro Mic

ReSound
Multi Mic

ReSound
TV Streamer 2

ReSound
Phone Clip+

Lees meer over ReSound draadloze accessoires op
resound.com

Het is fijn dat iemand
mij áltijd ondersteuning
kan bieden
Rune Lindroth, 42
Drager van de ReSound ENZO 3D

Bediening
en service altijd
binnen handbereik

ReSound ENZO 3D hoortoestellen passen zich
automatisch aan uw omgeving aan. Maar soms kunt u
nét wat extra service gebruiken. Wilt u in een bepaalde
omgeving de instellingen van uw hoortoestellen beter
afstellen? Stuur dan een verzoek rechtstreeks naar
uw audicien met de nieuwe ReSound e-Assist in de
ReSound Smart 3D™ app.

ReSound e-Assist
Zo werkt hij:

1

4

Stuur uw
verzoek via
de app

U

U ontvangt het
bericht van uw
audicien

3

Stuurt bericht
en indien
gewenst, de
bijgewerkte
instellingen

2

Uw
audicien

Lees meer over ReSound e-Assist op resound.com

Ontvangt
uw verzoek

Geluid zoals ú
dat wenst
Met de ReSound Smart 3D app
bedient u uw ReSound ENZO 3D
hoortoestellen rechtstreeks vanaf
uw telefoon. Van een winderig
voetbalveld naar een levendig
restaurant. Waar de dag u ook
brengt, u bepaalt zelf hoe u de
geluiden om u heen wilt horen.

Sound Enhancer
Stem met de handige schuifknoppen uw
hoortoestellen nóg gedetailleerder af.
Zoals het volume, lage/middel-/hoge tonen,
spraakfocus, windruis.

Tag uw favoriete locaties
Heeft u een instelling gevonden die goed voor
u werkt, stel hem dan in als ‘Favoriet’. Koppelt
u de favoriet aan een locatie, dan schakelen
de hoortoestellen automatisch over naar dat
specifieke programma als u weer op die plek bent.

Mijn hoortoestel zoeken
Bent u uw hoortoestellen kwijt? Deze functie
toont u de plek waar ze als laatste waren.

Ontdek meer over de ReSound Smart 3D-app op
resound.com

Draag hem elke dag
De hele dag door, elke dag opnieuw. Uw ReSound
ENZO 3D hoortoestellen passen zich steeds weer
aan uw levensstijl aan. ReSound ENZO 3D is het
kleinste hoortoestel voor ernstig tot zeer ernstig
gehoorverlies.
De batterij gaat maar liefst 12 dagen mee, zelfs
wanneer u muziek streamt en telefoneert (max.
vier uur per dag*).
Elk onderdeel van de ReSound ENZO 3D is bedekt
met een laagje iSolate nanotechcoating. Dit
beschermt het van buiten én van binnen tegen
vocht, vuil, stof en oorsmeer. U kunt dus vol
vertrouwen naar buiten gaan, zelfs als het waait
of regent.
*Geldt voor ReSound ENZO 3D AHO 98

Producten

High Power AHO 88 (13)
Met metalen toonbocht

Super Power AHO
98 (675)

Kleuren

Sterling grijs

Zilvergrijs

Parelwit

Antraciet

Zwart

Beige

Lichtblond

Middenblond

Donkerbruin

Hoogglans zwart

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 tot 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 ENZO 3D u helpt om meer uit uw
leven te halen op resound.com/enzo3d
facebook.com/resoundnederland
twitter.com/GNresoundNL
GN ReSound
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Tel.: 026 319 5000
Info@resound.nl
resound.com
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