Fremtidens
Smart Hearing
er her

Smart Hearing

Fremtiden
er her
Smart Hearing har endret
hvordan man tenker på
høreapparater. De tilpasser
seg deg i stedet for at du må
tilpasse deg dem.
Enten du er på standen eller i telefonen, kan du
kommunisere med verden rundt deg med krystallklar lyd.
Med ReSound LiNX 3D™ hører du mer enn du har
kunnet forestille deg. Du kan bruke dem som trådløse
stereohodetelefoner. Og du får en helt ny dimensjon av
kontroll over hørselen, uansett hvor du oppholder deg.
Alt dette i et høreapparat som er robust, behagelig og så
godt som usynlig i øret.
Du kan nå høre mer, gjøre mer og være mer enn du har
tenkt var mulig.

I en serie som startet med verdens første
Made for iPhone-høreapparat, er ReSound LiNX 3D
det nye Smart Hearing-høreapparatet fra
ReSound.

Finn ut mer om ReSound LiNX 3D og Smart Hearing på
resound.com

Audiologi

Hør
mer
enn du noen gang

har trodd var mulig
Tenk deg å kunne snakke med kolleger mot
et bakteppe av surrende blendere, hakkende
kniver og fresende panner.
Med ReSound LiNX 3D er det enklere
enn det høres ut.
Det er fordi disse høreapparatene er de beste
til å gjenkjenne stemmer og bruke avansert
teknologi til å gjøre dem hørbare. Og du
vil høre samtaler fra alle retninger, selv i
skiftende bakgrunnsstøy.
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Fordi
ReSound LiNX 3D
er opptil

50 %

bedre til å idenfisere
tale i ulike omgivelser*,
du kan:

Høre

80 %
mer av lydene
rundt deg**

Uansett hvor du befinner deg,
ønsker du ikke gå glipp av det
som foregår rundt deg

Forstå

40 %

mer tale i støy**
Delta i samtaler med familie,
venner og kollegaer, selv med
mye støy

Sammenlignet med premium
høreapparater fra konkurrerende merker.
Kilder: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)

Kontakt

Mer av lydene du
ønsker å høre
Vi ønsker å høre hverandre, men vi ønsker også å høre på nyhetene, se våre favorittprogram og
snakke med venner på telefonen. Med ReSound LiNX 3D er dette enkelt. Du kan faktisk streame
nesten alle typer lyder direkte til høreapparatene.
ReSound LiNX 3D er et Made for iPhone-høreapparat og fungerer som trådløse stereohodetelefoner,
slik at du kan streame lyd fra iPhone, iPad eller iPod touch.
Med ReSound trådløst tilbehør kan du streame enda mer lyd fra TV, samtaler i et møterom eller fra
baksetet i bilen. (Se mer på side 13).
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Verden er full av lyd som vi ikke vil
gå glipp av, stemmer, musikk, en
dunkende basketball eller et pipende
trafikklys som forteller at det er
grønn mann. Hjernen din er utstyrt
med en fantastisk evne til å tolke
lyd, og den bruker forskjellig taktikk
avhengig av støynivå. Vår avanserte
teknologi benytter dette til å hjelpe
hørselen din og fokuser på det som
er viktig for deg.
Spatial Sense gir deg en klar og
naturlig forståelse av lydene
rundt deg. Men i mer komplekse
lyttesituasjoner sørger Binaural
Directionality III for at du kan
fokusere på det du ønsker, uten at
du blir avskåret fra omgivelsene.

Visste du?
Hovedutfordringen for brukerne av
høreapparat er behovet for å ferdes
i mange lydmiljøer.

Alt fungerer sammen
Hør hva kameratene dine sier ved hjelp av ReSound Micro Mic når dere skal på kamp. Hvis
telefonen ringer og du svarer den, demper Micro Mic inntil du har avsluttet samtalen.

En helt ny verden gjennom apper
Lyst til å utforske en helt ny
del av byen?
Få navigasjonshjelp streamet
direkte til høreapparatene.

Skal du reise til et eksotisk land?
Prøv Google Translate-appen
til å oversette det kelneren sier
direkte til øret.
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Apper

Få en bedre
opplevelse av
hørselen din
ReSound LiNX 3D justererer seg automatisk til
lydomgivelsene dine. Samtidig beholder du muligheten
til å tilpasse og kontrollere lyden på høreapparatene.
Nå kan du gjøre dette med den nye ReSound LiNX 3D
appen.

Du finner alt her
Programkarusell

Sveip enkelt gjennom alle
programmene

Du finner alt du trenger for raske
justeringer på hovedskjermen med bare
ett trykk. Slik kan du alltid føle seg trygg
med høreapparatene og være klar til å
kommunisere med verden rundt deg.

Nåværende program

Hurtigknapper

Lydoptimalisering med
ett trykk

Volum og muting
Sound Enhancer

Enkel tilgang til flere
alternativer for fininnstilling
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Styring av lyd
tilgjengelig på
Apple Watch

Du og din lyd
Sound Enhancer

Har du noen gang vært i en vanskelig lyttesituasjon? Hvis du trenger mer hjelp enn hva
hurtigknappene kan gi deg, trykker du på Sound Enhancer for flere alternativer.

Justere bass/
mellomtone/diskant

Justere støyreduksjon

Justere talefokus

Justere
vindstøyreduksjon

Favoritter

Lagre justeringene du liker som et Favoritt-program. Du kan også geotagge programmet slik at
det automatisk aktiveres når du ankommer jobb, hjemmet ditt, golfbanen eller ethvert sted du
liker å oppholde deg.

Du og høreapparatet ditt
Ikke glem Min Resound-knappen for ekstra hjelp.

Finn mine høreapparater

Hvis du mister høreapparatene
dine viser appen den siste
registrerte plasseringen på
et kart.

Tips

Hjelper deg med å lære hvordan
du bruker høreapparatene med
tips tilpasset din hørsel og dine
preferanser.

Se hele oversikten over kompatible enheter på resound.com/compatibility
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ReSound Assist

Hørselshjelp
der du
befinner deg

1

4

Be om
hjelp
via appen

Noen ganger fungerer innstillingene på høreapparatet
som du likte på klinikken annerledes i det virkelige
liv. Hvis du opplever tilbakevendende problemer eller
trenger mer fininnstilling enn det som er tilgjengelig
i ReSound Smart 3D app, er det mulig å snakke med
din audiograf om å aktivere ReSound Assist.
Funksjonen finnes allerede i appen, og den kan gi
deg direkte tilgang til audiografen din. Du kan bruke
den hvis du opplever tilbakevendende problemer i
ulike lyttesituasjoner, og hjelpe deg med å beskrive
opplevelsene neste gang du har time på klinikken.
Det er enkelt og praktisk, og bidrar til at du får
optimaliserte innstillinger.

Motta oppdaterte
innstillinger og/eller
melding

Du

3

Sende
oppdaterte
innstillinger og/
eller melding

2

Motta
forespørsel

Audiograf

Med ReSound Assist kan du holde kontakten med audiografen din og få nye innstillinger via nettskyen.

Sikker og pålitelig tilkobling

ReSound Assist er bygd på en av de mest pålitelige nettskyplattformene Microsoft Azure, slik at
du kan være trygg på at dataene dine er beskyttet.
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Be om hjelp uansett hvor du befinner deg
Det kan være vanskelig å beskrive en lyd. Hvis du trenger en ny innstilling, hjelper vi deg med å samle
nøyaktig informasjon slik at audiografen din kan foreta nøyaktige justeringer.
Informasjonen består av:
• En diagnostisk vurdering
• Din subjektive beskrivelse
• En automatisk registrering av innstillingene på høreapparatet

Trykk på Be om hjelp i
Min ReSound

Svar på noen
spørsmål

Skriv en personlig
melding og send

Motta oppdaterte
innstillinger overalt
Basert på forespørselen din, vil audiografen oppdatere
innstillingene dine og sende dem til deg via ReSound
Smart 3D app. Deretter plasserer du høreapparatene
ved siden av smarttelefonen og trykker på "installer".
Når du har prøvd de nye innstillingene kan du
velge å beholde dem, eller gå tilbake til de tidligere
innstillingene.
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Design

RITE- og BTE-modeller

RIE 61 (312)

RIE 62 (13)

BTE 67 (12)

BTE 77 (13)

BTE 88 (13)

RITE- og BTE-farger
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Tilnærmet usynlig
Faktisk
størrelse

ReSound LiNX 3D høreapparater er så diskrete at
du må ta dem ut for å vise dem. Med høy grad av
diskresjon, komfort og pålitelighet, kan det være at du
glemmer at du bruker dem.

Problemfri bruk
Du trenger å stole på høreapparatene.* Dette er grunnen til
at vi har belagt alle delene både på innsiden og utsiden med
iSolate nanotech, for å beskytte dem mot smuss, fukt og rusk.
*Hearing Tracker: Viktigste egenskaper til høreapparater (2016)

Trådløst tilbehør
Med ReSound kan du få tilgang til et helt nytt utvalg av trådløst tilbehør, som forbedrer hørselen din over
avstand eller i støyende situasjoner. Tilbehøret er enkelt å bruke og lar deg streame lyd fra nesten alle
lydkilder. Det aller beste er at de fungerer sammen som et intelligent system, hvor f.eks. TV-apparatet
mutes når du mottar en telefonsamtale og lyden automatisk slås på igjen når du legger på.

Works with
Android
TM

ReSound Multi Mic

Legges på bordet eller festes
på klærne for å streame lyd
direkte til høreapparatene.
Forbedrer hørselen på avstand
og i støyende omgivelser.

ReSound Phone Clip+

Gir deg større frihet,
komfort og kontroll mens du
streamer telefonsamtaler,
musikk eller lyder fra din
Bluetooth-aktiverte telefon.

ReSound TV Streamer 2

Streamer stereolyd direkte til
høreapparatene, slik at du kan
lytte med ditt eget volum uten at
det forstyrrer de rundt deg.

Se alt trådløst tilbehør fra ReSound på resound.com
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Hva verden sier om
ReSound Smart Hearing
Smart Hearing-høreapparater er anerkjent for å være til god hjelp for personer med hørselstap.
ReSound LINX 3D er det nyeste høreapparatet i en prestisjetung serie av prisvinnende Smart Hearing
høreapparater fra ReSound.
Disse apparatene endrer fokus fra begrensninger forbundet med bruk av høreapparater til fordelene med å
bruke en av verdens smarteste enheter.
ReSound Smart Hearing er den stolte mottakeren av:
CES Innovation Award 2017
Best of innovation Honoree i Accessible Tech, utdelt av Consumer Electronic
Show, USA

Die Goldene Concha 2016
Beste serie av høreapparater tildelt av uavhengige tyske audiografer

Golden Lobe Award 2016
Beste power-høreapparatsystem og beste mobilapp, tildelt av UK Association
of Independent Hearing Health Professionals
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Under panseret
Få en oversikt over alle de unike egenskapene og den avanserte teknologien i ReSound LiNX 3D
som hjelper deg med å høre mer, gjøre mer og være mer enn du tenkte var mulig.
FUNKSJONELLE FUNKSJONER

ReSound LiNX3D 9

Fullt fleksible programmer

4

Synkronisert trykknapp*
Synkronisert volumkontroll*
Smart Start
Phone Now
Comfort Phone
Øre-til-øre-kommunikasjon
Made for iPhone (Direkte lydstreaming)
ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV Streamer 2, Phone Clip+
og Fjernkontroll 2
ReSound Smart 3D app
ReSound Smart 3D app – Sound Enhancer
ReSound Smart 3D app – ReSound Assist
ReSound Control app (Phone Clip+ nødvendig)
AUDIOLOGISKE FUNKSJONER
WARP-komprimerer – antall kanaler
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Binaural Direksjonalitet III
Spatial Sense
Binaural Direksjonalitet
Natural Direksjonalitet II
Directional Mix Processor
Adjustable Directional Mix
Synchronized SoftSwitching
Softswitching
Autoscope Adaptive Directionality
Multiscope Adaptive Directionality
Adaptive Direksjonalitet
Binaural Environmental Optimizer II
Environmental Optimizer
Noise Tracker II
Expansion
Wind Guard
DFS Ultra II
Music Mode
Auto DFS
Synchronized Acceptance Manager
Tinnitus lydgenerator med naturlige lyder
Ultimat

Avansert

Basis

* Utvalgte modeller
Se datablad for komplett liste over funksjoner
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Personer med hørselstap er grunnlaget for alt vi
gjør. Våre prisvinnende ReSound Smart Hearing
høreapparater hjelper brukerne med å kjenne seg mer
involvert og med større kontroll over situasjonen. I
en stadig smartere verden tenker vi stort og utfordrer
normen, slik at vi kan endre liv gjennom lyd. Kun
tilgjengelig gjennom audiografer.

ReSound er del av GN Group - leverandøren av fantastisk lyd fra verdensledende ReSound høreapparater til Jabra
hodesett og sportshodetelefoner. GN ble grunnlagt i 1869 og selskapet har over 5000 ansatte. GN er registrert på
NASDAQ OMX Copenhagen. GN får livet til å høres bedre ut.
Finn ut mer om hvordan Resound LiNX 3D™ kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av livet på resound.com

facebook.com/resoundhearing
Internasjonalt
hovedkontor
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GN Hearing A/S
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Postboks 132 Sentrum
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Tlf.: +47 22 47 75 30
resound.com
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