Trygghet ned til
minste detalj
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Vi introduserer

Vårt nyeste Premium høreapparat leverer
en fantastisk rik lydkvalitet, full støtte
for streaming, support og muligheter for
persontilpasning med ReSound Assist, og
verdens mest avanserte oppladbare løsning i
samme produkt.
Helt ned til minste detalj tilbyr ReSound LiNX
Quattro deg en fantastisk opplevelse med
Layers of Sound™ og gir deg trygghet i de
øyeblikkene som betyr mest for deg.

Klokkeklar lyd
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KLAR TALE
Bygd på mange års innovasjon fortsetter vi å lage
ny høreapparatteknologi som hjelper personer
med å høre bedre i hverdagen. Vår unike løsning
gjør det enklere å fange opp tale og lyder fra
ulike retninger i omgivelsene. Enten du går på en
travel gate eller er på teater, kan du fokusere på
samtalen og fortsatt høre lydene rundt deg.

FYLDIGERE LYD
Det er nå så godt som ingen grenser for
lydopplevelsen med ReSound LiNX Quattro,
og du kan høre det i de finere detaljene. Både
lave og høye lyder er naturlige og fyldigere.
Stille situasjoner er faktisk stille og høye lyder er
behagelige, friske og uten forvrengning. Lyder
som fuglekvitter, barnelatter og musikktoner er
nå mer tilgjengelige og behagelige.

ReSound LiNX Quattro foretrekkes

95 %

95 % av gangene av musikkelskere,
sammenlignet med andre premium
høreapparater.

ReSo u n d LiNX Qu at t ro
A n d re p re m iu m M ad e for Apple - høreapparater

RIKERE OPPLEVELSE
Lyden av kaffemaskinen om morgenen og
musikken som spiller om kvelden – med
klarere og fyldigere lyder med ReSound LiNX
Quattro blir opplevelsen av favorittstedene
dine enda bedre.
Resultatet er en fantastisk lydopplevelse.

* Faktisk størrelse

Finn ut mer om den fantastiske lydopplevelsen på
resound.com
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Fullt utvalg av
streamingmuligheter
MANGE TYPER LYD, ACTION OG RYTME
Når du svarer telefonen på toget til jobben,
kan du følge samtalen. Når du slår på TVapparatet hjemme, kan du få med deg mer av
det som skjer. Når du kjører gjennom byen kan
du høre hva stemmen på navigasjonssystemet
sier. ReSound LiNX Quattro gir deg en
fantastisk streamingopplevelse fra så godt
som alle lydkilder. Og med klarere, rikere og
fyldigere lyd kan du nyte de finere detaljene
i tale, noter og toner – alt streamet direkte til
høreapparatene.

Finn ut mer om streaming og listen over alle
kompatible smarttelefoner på
resound.com.
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KLARE OG TYDELIGE TELEFONSAMTALER
Nå kan du enkelt ha telefonsamtaler med klar og
tydelig lyd. Forskning viser at du i gjennomsnitt
kan forstå ytterligere 50 % av samtalen med
direkte lydstreaming til høreapparatene,
sammenlignet med en vanlig telefonsamtale.

Når du streamer direkte fra en

64 %

iPhone, foretrekker lytterne lydkvaliteten til ReSound LiNX Quattro
minst 64 % av gangene.

R ESOUND L I NX QUAT TRO
A n d re p re m iu m h ø re apparater

MER ACTION PÅ TV
Hør nyheter, se filmer og hør musikk med
klarere lyd på eget volum, mens resten av
familien hører på deres foretrukne volum.

ReSound Assist

Støtte og
justering
uansett hvor du
oppholder deg
ENDA BEDRE HØRSELSPLEIE
ReSound Assist kan bidra til å gi deg enda
bedre hørselspleie. Enten du er hjemme, på
jobben eller på ferie, kan ReSound Assist
la deg sende forespørsler fra din ReSound
Smart 3D™ app om fininnstillinger, justeringer
og oppdateringer, og motta oppdaterte
innstillinger direkte fra audiografen din.

MER STØTTE HELE VEIEN
Etter at du har prøvd ut de oppdaterte
innstillingene kan du enkelt sende en
vurdering tilbake til audiografen. På denne
måten får du fortsatt støtte, og audiografen
sin kan forsikre seg om at du er fornøyd med
de nye innstillingene.

Finn ut mer om ReSound Assist på
resound.com
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Personer som allerede har prøvd ReSound
Assist setter pris på den ekstra servicen de
får, den gode brukervennligheten og den
praktiske løsningen.

HER ER HVA RESOUND ASSISTBRUKERE SIER:

83 %
89 %
77 %

"Det er enkelt å be om
hjelp fra appen"

"Det er enkelt å ta i bruk
nye innstillinger fra appen"

"De nye innstillingene gjorde
høreopplevelsen min bedre"

Optimaliser når som
helst, hvor som helst
ReSound LiNX Quattro høreapparater stiller
seg automatisk inn til omgivelsene, men du
kan tilpasse detaljene etter eget ønske. Med
alt du trenger for diskrete og raske justeringer
har du kontrollen over hvordan du opplever
lydene rundt deg.

Finn ut mer om ReSound Smart 3D app på
resound.com
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Nedenfor ser du eksempler på funksjoner i
ReSound Smart 3D app.

LYDFORBEDRINGER
Åpne ytterligere lydjusteringer og få en rikere
lydkvalitet når du justerer bass, mellomtoner
og diskant.

BATTERILADESTATUS
Hold oversikt over batteristatusen på hvert
høreapparat og få melding når de må lades.

FINN MINE HØREAPPARATER
Hvis du ikke finner høreapparatene kan du
sjekke sist registrerte plassering på et kart.

LINDRING AV TINNITUS
Opplev linding og demp plagene med tinnitus
ved å spille beroligende bakgrunnslyder.

TIMER
BATTERITID

LADETID

3 timer

=

1 time

=

30 minutter

=

30
24
16
8

med 50 %
streamingtid

Verdens mest
avanserte
oppladbare
løsning
ReSound LiNX Quattro introduserer nå det
mest avanserte oppladbare høreapparatet
– med et litium-ionbatteri som er fullstendig
forseglet. Med den lille størrelsen og det
holdbare batteriet får du strøm nok til hele
dagen, uten å måtte fikle med batterier. Om
natten setter du bare høreapparatene i den
induktive og brukervennlige laderen, slik at
høreapparatene er klare til neste dag. Fra
morgen til kveld kan du nyte tryggheten i en
fullstendig oppladbar løsning.

FULL TRYGGHET MED FULL OPPLADING
Nyt godt av 24 timers batterilevetid, selv når du
streamer TV, musikk eller annen lyd halve tiden.

FYLL OPP BATTERIENE MED
HURTIGLADING
Hvis du er på farten, reiser eller har glemt
å lade høreapparatene over natten, kan du
fortsatt få tilgang til rask og langvarig strøm
på høreapparatene gjennom dagen.

Finn ut mer om oppladbare løsninger på
resound.com

14
–
15

Friheten til å lade
hvor som helst

SLANK OG FUNKSJONELL LADER
Får enkelt plass i en koffert, reiseveske eller
jakkelomme. Den minste premium laderen på
markedet holder høreapparatene dine trygge
og fulladet, uansett hvor du drar.
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Induktive laderom gjør det sikkert og
enkelt å sette høreapparatene i laderen
for diskret og praktisk lading. I tillegg til
at du kan overvåke batteristatusen via
ReSound Smart 3D app, blinker klare LEDlys på høreapparatene for å informere deg
om at ladingen er startet. Det innebygde
batteriet i laderen har nok strøm til tre
fulle ladinger, og LED-lysene på laderen
indikerer strømstatus både på laderen og
høreapparatene.

To alternativer med
lavt strømforbruk
Den samme klare, fulle og rike lyden er
tilgjengelig i to diskrete høreapparatmodeller.
I tillegg til størrelsen og muligheten for
opplading, tilbyr ReSound LiNX Quattro også
en løsning med utskiftbare batterier med et
standard sink høreapparatbatteri. Med lavt
strømforbruk og god ytelse, kan du nyte både
roen i naturen og det hektiske bylivet.

Farger
Grå

Antrasitt

Svart

Beige

Lys
blond

Medium
blond

Brun

Perlehvit

Sølv

Gloss
antrasitt

Gloss
svart

Gloss
medium blond

Rød

Blå
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V ERD EN S M EST AVANSE RT E
O P P L A D B A R E LØ S N I N G

U TS K IF TBAR E B AT T ER I E R

Personer med hørselstap er grunnlaget for alt vi gjør,
fordi vi vet at de stoler på oss. Dette er grunnen til at vi
har arbeidet kontinuerlig med å utvikle ny teknologi med
høyeste kvalitet i over 150 år, slik at våre brukere kan føle
seg mer involvert og med større grad av kontroll, hvor
vi forvandler livene deres 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 QuattroTM kan
tilby deg økt trygghet ned til minstre detalj på
resound.com.
facebook.com/resoundnorway
twitter.com/resoundnorway
linkedin.com/company/resound

Norge
GN Hearing Norway AS
Postboks 132 Sentrum
0102 Oslo
Tlf.: 22 47 75 30
resound.com

M102680NO-18.08-Rev.A

© 2018 GN Hearing A/S. Med enerett. ReSound er et varemerke tilhørende
GN Hearing A/S. Apple, Apple-logoen, iPhone, iPad og iPod touch er varemerker
tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. Apple Store er et servicemerke
tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play og Google Playlogoen er varemerker tilhørende Google Inc.

