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Het meest
onopvallende
hoortoestel

APPS
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AUDIOLOGIE

RESOUND LiNX 2

Horen is nog nooit zo
gemakkelijk geweest
Doe uw splinternieuwe ReSound LiNX2™ hoortoestellen in en ervaar de superieure geluidskwaliteit.
Geniet de hele dag van een levendig en natuurlijk geluid dat comfortabel klinkt. U weet waar de
geluiden om u heen vandaan komen, dankzij Spatial Sense™.

U kunt zowel op uw werk als bij vrienden met een gerust hart
deelnemen aan het gesprek. Omdat u weet dat u ieder woord
moeiteloos verstaat. Neem deel aan groepsgesprekken en praat
mee, zelfs als het rumoeriger wordt.
Telefoneer terwijl u op een winderige parkeerplaats snel uw jas
aantrekt. Stream muziek of een audioboek tijdens het autorijden
via uw iPhone in stereogeluid. Zonder kabels of draden en niets
om uw nek. Gewoon, direct naar uw hoortoestellen.
Eenmaal thuis na een dag werken hebt u nog genoeg energie
over voor een gezellige avond. Omdat het horen, waar u vroeger
zo moe van werd, nu zo moeiteloos en natuurlijk gaat.
Met de ReSound LiNX2 voelt u zich zelfverzekerder, in welke
omgeving u ook bent. De geavanceerde technologieën passen
zich volledig aan uw levensstijl aan.

ReSound LiNX2 is een dicreet hoortoestel
dat zich aan uw levensstijl aanpast
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De nieuwste versie van Surround Sound
by ReSound™ is de volgende stap naar een
natuurlijke hoorbeleving.

Kies uit de vele moderne en duurzame
ontwerpen. Ze zijn zó discreet en
comfortabel dat u vergeet dat u ze draagt.

• Krijg een levendig gevoel van waar
geluiden vandaan komen met nieuwe
Spatial Sense™.

• Geniet de hele dag van het geweldige
geluid en het draagcomfort van de nieuwe
ergonomische ontwerpen.

• Versta moeiteloos alle gesprekken met
nieuwe Binaurale Directionaliteit™ II.

• Het luister- en aanpascomfort is beter
dankzij het nieuwe SureFit™-systeem.

• Geniet van een geluidskwaliteit die
hoog beoordeeld is door ervaren
hoortoestelgebruikers*.

• Het toestel is beschermd tegen vocht en
vuil dankzij de iSolate™ nanotech coating.

CONNECTIVITEIT
Stream stereogeluid dat is afgestemd
op úw gehoorverlies. Geniet van films en
muziek, voer telefoon- of videogesprekken
en luister in de auto naar uw Tomtom.
• Stream vanaf uw iPhone, iPad of iPod
touch geluid direct naar uw Made For
iPhone hoortoestellen.
• Of stream vanaf uw telefoon met
Bluetooth in combinatie met een
ReSound Unite™ Telefoonclip+.
• Kijk samen met uw gezin televisie in
stereogeluid met de ReSound Unite TV
Streamer 2.

*2013 Benchmark test, DELTA Senselab.

APPS
Pas uw instellingen aan en bepaal zélf wat
u wilt horen met de ReSound Smart app.
• Pas volume, hoge tonen en bas aan.
• Creëer favoriete programma’s voor
lokaties, die automatisch inschakelen als
u op die plek bent. Of activeer ze zelf.
• Hoor met de nieuwe functies nóg beter,
zelfs op plekken waar veel lawaai is.

POWERED BY SmartRange™ – ‘S WERELDS MEEST
GEAVANCEERDE EN SNELSTE DRAADLOZE
CHIPPLATFORM SPECIAAL VOOR HOORTOESTELLEN

Krijg een levendig
gevoel van ruimte
en spraak
ReSound LiNX2™ biedt met zijn Surround Sound by ReSound™ een
sterk ruimtelijk bewustzijn en spraakverstaan. In een rumoerige
gezinssituatie hoort u alle geluiden om u heen. Zelfs als het lawaai
toeneemt, kunt u alle gesprekken nog steeds moeiteloos volgen.

Nieuw van Surround Sound by ReSound
Dankzij Binaurale Directionaliteit™ II met Spatial Sense™ wisselen
uw ReSound LiNX2 hoortoestellen constant gegevens uit over de
geluiden in de omgeving. Hierdoor bent u zich steeds bewust van uw
omgeving. De geluidskwaliteit en het spraakverstaan blijven perfect.
Spatial Sense bootst na hoe uw oorschelp geluid verwerkt. Zo weet
u onbewust waar geluiden vandaan komen en ervaart u uw omgeving
levendiger en natuurlijker.
Met Binaurale Directionaliteit II kunt u inzoomen op geluiden die u
het interessantst vindt. Tegelijkertijd houdt u in de gaten wat er om
u heen gebeurt. Zo blijft u zich richten op spraak, zelfs in de meest
luidruchtige omstandigheden.
Dit is de basis van ReSound LiNX2. U hoeft niets handmatig in
te stellen en geen compromissen te maken in geluidskwaliteit en
luistercomfort.
U kunt gewoon moeiteloos horen, net zoals iedereen.
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Beleef het geluid van
Surround Sound by
ReSound™
Surround Sound by ReSound is ons unieke systeem voor het
verwerken van geluid en is geïnspireerd op de natuur.
Met geavanceerde technologieën bootsen we het menselijke oor
na. We gebruiken de natuurlijke mogelijkheden van de hersenen om
geluiden te herkennen én te lokaliseren.
In een onafhankelijke benchmarktest met de nieuwste hoortoestellen van toonaangevende fabrikanten, gaven ervaren dragers van
hoortoestellen Surround Sound by ReSound een uitstekende
beoordeling in verschillende omgevingen*.

*2013 Benchmark test, DELTA Senselab.

Kleine ontwerpen,
groots in comfort en
duurzaamheid
‘s Werelds kleinste hoortoestellen zijn zó intuïtief en
comfortabel dat u vergeet dat u ze draagt. Ze zijn
geschikt zijn voor 90% van alle gehoorverliezen.

Splinternieuwe SureFit™
slangetjes, receivers
en Eartips voor
meer draagcomfort,
duurzaamheid en discretie.

iSolate™ nanotech coating aan de binnenen buitenkant beschermt de hoortoestellen
tegen regen, oorsmeer en transpiratie.
Duurzaamheid tijdens alle activiteiten.
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De batterijlade op het hoortoestel is zeer
sterk en gemakkelijk te openen.

Kies het model dat bij u
past

DESIGN

Alle ReSound LiNX2™ hoortoestellen zijn modern,
klein en duurzaam. Kies zelf het model en de kleur die
het beste bij uw levensstijl past.

NIEUWE, COMPLETE LIJN HOORTOESTELLEN

DISCRETER
ReSound LiNX2 hoortoestellen zijn niet alleen sterke staaltjes van techniek. Ze zien er
ook geweldig uit, maar dat zal niet iedereen opvallen. Ze zijn zó discreet dat niemand
ziet dat u ze draagt en sterker: ú vergeet zelfs dat u ze draagt.

COMFORTABELER
Onze hoortoestellen die u achter het oor draagt beschikken over SureFit™: kleinere
receivers en Eartips en dunnere slangetjes. Ze zitten comfortabeler in uw oor en
bieden een nóg betere geluidskwaliteit.

DUURZAMER
De hoortoestellen zijn bestand tegen intensief dagelijks gebruik. Ieder onderdeel van
ReSound LiNX2 is gemaakt van duurzaam materiaal en heeft een iSolate™ coating
aan de binnen- en buitenkant. Dit beschermt ze tegen vocht, vuil en stof tijdens elke
activiteit en onder alle weeromstandigheden.

Maak verbinding
en leg moeiteloos
contact
Stelt u zich eens voor: uw favoriete muziek of film
direct gestreamd vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch
en exact afgesteld op úw gehoorverlies.
Voer gesprekken met uw dierbaren of luister tijdens
het sporten naar uw favoriete fitness app. Geheel
draadloos, dus geen kabels of extra apparaten.
De ReSound LiNX™ is Made for iPhone: hij maakt
draadloos verbinding met uw iPhone of iPad. Zo
kunt u uw hoortoestellen gebruiken als draadloze
hoofdtelefoons.
Vanaf nu is Made for iPhone beschikbaar in de
volledige lijn ReSound LiNX2. U kunt vrij bewegen en
moeiteloos communiceren. U bent ontspannen, net
zoals iedereen die geen hoortoestel draagt.

Made for iPhone is nu beschikbaar in alle Achter-het-oor
(AHO)- en Receiver-in-het-oor-(RIE) hoortoestellen en in een
aantal In-het-oor-(IHO) modellen*.

CONNECTIVITEIT

TELEFONEREN
Voer helderklinkende telefoongesprekken,
zonder gepiep in uw hoortoestellen en praat
vol vertrouwen met uw gesprekspartner.
GENIET VAN STEREOGELUID
Bekijk een film of luister naar uw favoriete
muziek in kristalhelder geluid.
FaceTime® VIDEOGESPREKKEN
Breng verre familie dichterbij of volg uw
kleinzoon tijdens een virtuele tour door zijn
klaslokaal, terwijl u naar hem luistert.
LUISTER NAAR EEN ROUTEBESCHRIJVING
Luister naar de aanwijzingen van uw
navigatiesysteem terwijl u over onbekende
wegen rijdt.
* MFi-connectiviteit is verkrijgbaar in aangepaste ITC-, IHO- en MIH-modellen.

ReSound LiNX 2 is geschikt voor iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini met
Retinascherm, iPad mini en iPod touch (5e generatie) draaiend op iOS 7.X
en hoger.

Stream stereogeluid
vanaf uw telefoon
met Bluetooth
Ook zonder iPhone kunt u geluid streamen naar uw
ReSound LiNX2™ hoortoestellen. Koppel uw telefoon
met Bluetooth aan uw ReSound Unite™ Telefoonclip+
en gebruik uw hoortoestellen als draadloze
hoofdtelefoons. Telefoneer of stream stereogeluid van
video’s, films, of muziek naar uw hoortoestellen.
U kunt de Telefoonclip+ ook als eenvoudige afstandsbediening gebruiken. Verander van hoorprogramma,
regel het volume of zet het geluid van uw hoortoestellen
op stil.

Works with
Android
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Draadloze connectiviteit met ReSound
Unite Telefoonclip+ en Androidsmartphone

2.4 GHz DRAADLOZE COMMUNICATIE
ReSound heeft 2,4 GHz technologie in zijn hoortoestellen geïntegreerd voor perfecte draadloze communicatie:

• U hoeft geen apparaten meer om uw nek te dragen
• De hoortoestellen zijn Made for iPhone
• U kunt geluid tot wel zeven meter afstand streamen
• Alle draadloze accessoires van ReSound Unite kunt u

eenvoudig inpluggen, koppelen en direct gebruiken
• U hoort alles in stereo, zonder vertraging

Uw hoortoestellen verbinden met de
draadloze ReSound Unite accessoires
KIJK SAMEN EEN AVONDJE TV

VERGROOT UW LUISTERBEREIK

Plug de ReSound Unite TV Streamer 2 in uw TV, stereoinstallatie of computer en stream stereogeluid direct naar
uw ReSound LiNX2 hoortoestellen. Pas zelf úw volume aan,
terwijl de mensen om u heen op hun eígen volume luisteren.

Zelfs als u geen gehoorverlies heeft, is het lastig om iemand
te verstaan die ver weg in de drukte staat. Koppel de
ReSound Unite MiniMicrofoon met uw ReSound LiNX2,
zodat het geluid direct naar uw oren gestreamd wordt.

Omdat u het volume van het omgevingsgeluid en de TV
afzonderlijk kunt instellen, kunt u gewoon blijven praten met
uw gezin terwijl u televisie kijkt.

Of plug de compacte MiniMicrofoon in op de line-in van
audioapparaten, televisie en mobiele telefoon.
Zo wordt hij uw ideale reisgenoot voor onderweg.

MAAK EEN DRAADLOOS ECOSYSTEEM
Uw draadloze Unite-accessoires zijn gemaakt om samen te
werken. Wordt u gebeld terwijl u televisie kijkt? Dan stopt
het streamen, zodat u kunt kiezen om de telefoon op te
nemen of de film te blijven kijken.

Draadloze connectiviteit met de ReSound Unite MiniMicrofoon
en TV Streamer 2

U heeft zelf de controle
over uw hoortoestellen
Stel uw ReSound LiNX2™ hoortoestellen discreet af op uw
eigen voorkeuren met de ReSound Smart™ app.

Pas met de app eenvoudig de instellingen van uw hoortoestellen aan. Wijzig het volume en pas de
hoge tonen en bas aan terwijl u onderweg bent. Creëer zelf uw favoriete programma’s voor bepaalde
locaties en activeer ze als u deze ruimte weer binnenkomt. Voor beter spraakverstaan, ruimtelijk
bewustzijn en luistergenot. Dit alles zeer discreet, zonder dat u uw hoortoestellen aanraakt.

UW HOORTOESTELLEN ZOEKEN

FAVORIETEN TOEVOEGEN

Met de functie Zoeken helpt de ReSound
Smart app uw kwijtgeraakte hoortoestellen
terug te vinden.

Pas de instellingen van uw hoortoestel
aan en sla ze op in uw lijst met favorieten.
De ReSound Smart app activeert (als
uw GPS aanstaat) automatisch de juiste
luisterinstellingen als u zo’n favoriete plek
bezoekt. Of activeer deze instellingen
handmatig.

WISSEL VAN ACCESSOIRE
Richt u op de stem van de drager van de
ReSound Unite™ MiniMicrofoon. Schakel
met één tikje op het scherm eenvoudig over
naar de ReSound Unite™ TV.

ReSound Smart app
Ga naar resound.com/smartapp om te zien welke telefoons u
kunt gebruiken in combinatie met de ReSound Smart app.

BEDIENING VANAF UW POLS
Met de Apple Watch bedient u met de
Smart app uw hoortoestellen direct vanaf
uw pols. Of u nu in een restaurant zit of
hardloopt in het bos, u heeft zélf de controle
over uw hoortoestellen.
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Versta meer in rumoerige
omgevingen zonder u extra
in te spannen
De ReSound Smart app heeft drie functies die exclusief
ontworpen zijn voor ReSound LiNX2

FOCUS OP SPRAAK
Kies zelf naar wie u wilt
luisteren. Pas de breedte van
de luisterstraal aan, zodat u de
spreker duidelijker verstaat.

COMFORT IN LAWAAI
Verlaag geluidsniveaus in
luidruchtige omgevingen, zodat
u comfortabel kunt luisteren en
spraak beter verstaat.

COMFORT IN WIND
Verlaag de hoeveelheid storend
windgeluid. Voor maximaal
luistercomfort met minimale
inspanning.

Vind verlichting van uw
tinnitus met ReSound LiNX2™
Voor tinnitus is geen oplossing, maar u kunt het wel
beheersen. De ReSound LiNX2 biedt u nieuwe, slimme
manieren om uw tinnitus te verlichten.

WAT IS TINNITUS?
Tinnitus is er in vele vormen. De meeste mensen noemen
tinnitus ‘een piepen in de hersenen’. Sommige mensen hebben
weinig last van het gepiep, voor anderen heeft het voortdurende
gepiep een negatieve invloed op hun dagelijks leven.
Als tinnitus tot frustratie of rusteloosheid leidt, dan vestigt u er
steeds meer aandacht op. Het piepen verergert en u kunt het
nóg lastiger negeren. Het doel van de tinnitusbehandeling is
eenvoudig: deze vicieuze cirkel doorbreken.

HOUD UW TINNITUS IN DE HAND MET RESOUND LINX2
ReSound LiNX2 leidt uw aandacht van tinnitus af met
rustgevende achtergrondgeluiden. Welk geluid rust geeft,
verschilt van mens tot mens. Daarom biedt ReSound LiNX2 u
een aantal vooraf geïnstalleerde geluiden en natuurgeluiden.

RESOUND SMART™ APP
Met de ReSound Smart™ app* verlicht u uw tinnitus
met verschillende (natuur)geluiden en past u ze aan
naar uw wensen:

TINNITUS
TUNER

NATUURGELUIDEN

Ontdek welke instelling u de meeste verlichting van
uw tinnitus geeft. Stel met de tuner de toonhoogte
en de modulatie van de geluidstherapie in.

Probeer ook de zes vooraf geïnstalleerde
natuurgeluiden. Kies bv. ‘Kustlijn’ of ‘Surfstrand’ en
ontdek welk geluid voor u het beste werkt.

RESOUND RELIEF™ APP**
ReSound Relief combineert geluiden, zoals zelf
toegevoegde geluiden, dynamische geluiden, of
geleide ontspanningsoefeningen. Hiermee leidt u
de aandacht van de tinnitus af.

* De geavanceerde tinnitusfuncties zijn beschikbaar in versie 3.1 van de ReSound Smart app.
**Binnenkort beschikbaar in Nederland.

OVERZICHT VAN FUNCTIES

De motor achter
alle technologie
Aan de basis van ReSound LiNX2™ met zijn Surround Sound by ReSound™ en 2.4 GHz
draadloze technnologie ligt een krachtige motor: SmartRange™. Dit is ‘s werelds snelste dualcore chipplatform, speciaal voor hoortoestellen.
Met de snelheid van SmartRange kunnen we Surround Sound by ReSound verfijnen. Deze
hogere connectiviteit brengt ons nog dichter bij ons doel: zo natuurlijk mogelijk horen.
Alle technologieën zijn samen zó geavanceerd dat ze zich aan uw levensstijl aanpassen. Zo
ondersteunen ReSound LiNX2 hoortoestellen u in het leven dat u wilt leiden.

KLEUREN RECEIVER-IN-HET-OOR- EN ACHTER-HET-OOR
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Technologieniveaus ReSound LiNX2
Features
Volledig flexibele programma’s

ReSound LiNX2™ 9

ReSound LiNX2™ 7

ReSound LiNX2™ 5

4

4

4

17

14

12

Max. 17

Max. 14

Max. 12

Gesynchroniseerde programmaknop
Gesynchroniseerde volumeregeling
SmartStart™
PhoneNow™
ComfortPhone™*
Ear-to-ear communicatie
Directe audiostreaming (Made for iPhone)
ReSound Unite™ TV Streamer 2, Afstandbediening 2, Telefoonclip+,
MiniMicrofoon
ReSound Smart™ app
ReSound Control™ app (i.c.m. Telefoonclip+)
WARP-compressie - aantal banden

Basis

Audiologische functies
Environmental Classifier
Binaurale Directionaliteit™ II
Spatial Sense™
Geavanceerd

Binaurale Directionaliteit™
Directionele Mix Processor
Instelbare directionele mix
Brain-balanced Directionaliteit™ II
Gesynchroniseerde SoftSwitching™
SoftSwitching™
Autoscope Adaptieve directionaliteit™

Ultiem

MultiScope Adaptieve Directionaliteit™
Adaptieve Directionaliteit™
Binaural Environmental Optimizer™ II
Evnironmental Optimizer
NoiseTracker™ II
LowLevel Expansie
WindGuard™
Sound Shaper
Low Frequency Boost (alleen UP-modellen)
DFS Ultra™ II
Muziekmodus™
Auto DFS™
Gesynchroniseerde Acceptatie Manager
Versterkingsstrategie (WRDC/Semi-lineair/lineair- alleen bij UPmodellen)
Tinnitus Sound Generator met Natuurgeluiden
Aanpassing
Aventa 3 aanpassoftware (3.8 of hoger)
Aantal instelbare kanalen
Onboard Analyzer II
™

In-Situ audiometrie
Draadloos aanpassen met Airlink™ 2

ReSound® laat mensen weer horen met hoortoestellen die het natuurlijke oor
nabootsen. Wij willen u een rijk, actief en bevredigend leven laten leiden, waarin u
niet wordt gehinderd door uw gehoorverlies.
ReSound LiNX2™ is de nieuwe standaard in Smarthoren en biedt u uitstekende
geluidskwaliteit, spraakverstaan en ruimtelijk bewustzijn. U kunt rechtstreeks
vanaf uw iPhone stereogeluid streamen, uw instellingen onderweg aanpassen en
moeiteloos praten met familie, vrienden en collega’s, in iedere omgeving.
resound.com/linx2

De handelsmerken zijn eigendom van en worden gebruikt door de GN ReSound Group en haar dochterondernemingen. © 2015. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple Watch is een handelsmerk van Apple Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Samsung,
Galaxy en Galaxy S5 zijn handelsmerken van Samsung Electronics. Android en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc. De Androidrobot wordt gereproduceerd of aangepast van
werk dat gecreëerd en gedeeld wordt door Google en gebruikt conform voorwaarden die omschreven zijn in de Creative Commons 3.0 Attribution License. Dolby en het Double D-symbool zijn
geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
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