Framtiden inom
Smart Hearing
är här

Smart Hearing

Framtiden
är här
Smart Hearing kommer att
förändra din uppfattning av
hörapparater. De anpassar
sig till dig så att du slipper
anpassa dig till dem.
På stranden eller när du talar i telefon kan du enkelt ansluta
dig till omvärlden med ett kristallklart ljud.
Med ReSound LiNX 3D™ kommer du att höra mer än du
någonsin kunnat föreställa dig. Du kan använda dem
som trådlösa stereohörlurar. Dessutom får du även en ny
dimension av kontroll över din hörupplevelse, oavsett var du
befinner dig.
Allt detta i en hörapparat som är hållbar, bekväm och
praktiskt taget osynlig i örat.
Nu kan du höra mer, göra mer och uppleva mer än du
någonsin kunnat föreställa dig.

I en produktserie som började med världens
första Made for iPhone-certifierade hörapparat,
är ReSound LiNX 3D den nya Smart Hearing
hörapparaten från ReSound.

Läs mer om ReSound LiNX 3D och Smart Hearing på
resound.com

Audiologi

Hör
mer
än du någonsin

kunnat föreställa dig
Föreställ dig att kunna prata med dina kollegor
mot en bakgrund av surrande köksmaskiner,
hackande knivar och fräsande stekpannor.
Med ReSound LiNX 3D är det enklare än det låter.
Det beror på att dessa hörapparater har oslagbar
taligenkänning och använder avancerad teknik
som optimerar ljudkvaliteten. Du kan höra
konversationer från alla håll, till och med i miljöer
med skiftande bakgrundsljud.

Eftersom
ReSound LiNX 3D
upp till

50 %

bättre på att
identifiera
tal i olika miljöer*
kan du:

Höra

80 %

mer av ljuden
runt omkring dig**
Oavsett var du befinner dig
missar du aldrig någonting
som händer runt omkring dig

Uppfatta

40 %

mer av tal i
buller**

Kommunicera aktivt med
familj, vänner och kollegor –
även i bullriga miljöer
Jämfört med hörapparater i
premiumklass från konkurrerande
tillverkare.
Källor: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)
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Världen är full av ljud som vi inte vill
gå miste om – röster, musik, ljudet
av en boll som studsar – till och med
tickljudet vid ett övergångsställe.
Hjärnan har en fantastisk förmåga
att kunna tolka ljud och använder
olika taktiker beroende på
bullernivån. Vår avancerade teknik
utnyttjar detta för att hjälpa dig
höra och fokusera på det som är
viktigt för dig.
Spatial Sense ger en klar och
naturlig ljudbild av omgivningen.
I mer komplexa ljudmiljöer
säkerställer Binaural Directionality
III att du kan fokusera på det du
vill höra utan att bli avskuren från
omgivningen.

Visste du?
Det största bekymret för hörapparatsanvändare är förmågan att kunna
orientera sig i alla slags ljudmiljöer.

Anslutningsmöjligheter

Mer av de ljud
du vill höra
Vi vill kunna höra varandra, men vi vill även kunna lyssna på nyheterna, titta på våra favoritserier och
prata i telefon med våra vänner. Med ReSound LiNX 3D blir allt det här enkelt. Faktum är att du kan
streama praktiskt taget vilken ljudkälla som helst direkt till hörapparaterna.
ReSound LiNX 3D är en ”Made for iPhone”-certifierad hörapparat som fungerar som trådlösa
stereohörlurar och streamar ljud direkt från din iPhone, iPad eller iPod touch.
Med ReSound trådlösa tillbehör kan du streama ännu mer ljud, till exempel från din TV, bordet i
konferensrummet, eller baksätet i bilen. (Läs mer på sidan 13.)

6

Allting fungerar tillsammans
Hör din vän tydligt via ReSound Micro Mic när ni går på fotbollsmatch. Om du svarar i telefon
stängs Micro Mic av tills du avslutar samtalet.

En helt ny värld med appar
Utforskar du en okänd stadsdel?
Få köranvisningar streamade
direkt till hörapparaterna.

Ska du på utlandsresa?
Prova appen Google
Translate för att få kyparens
rekommendation översatt direkt
i ditt öra.
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Appar

Förbättra
hörupplevelsen

Du och ditt ljud
Sound Enhancer

Har du någonsin hamnat i en besvärlig situation där du inte har kunnat uppfatta vad en person
säger? Om du behöver mer hjälp än vad snabbknapparna kan erbjuda, ska du trycka på Sound
Enhancer för ytterligare alternativ.

ReSound LiNX 3D anpassar sig automatiskt till
ljudmiljön. Men vem skulle inte vilja ha möjligheten
att själv kunna anpassa och kontrollera ljudet precis
när som helst?
Den nya appen ReSound Smart 3D gör det möjligt.

Justera bas/
mellanregister/diskant

Allting finns här
Programkarusell

Svep enkelt fram alla
dina program

Allt du behöver för en snabb justering finns
på huvudskärmen för att kunna nås med
ett knapptryck. Så att du alltid känner
dig trygg med dina hörapparater och kan
agera och reagera på ett naturligt sätt.

Valt program

Snabbknappar

Ljudoptimering med ett
knapptryck

Volym och ljud av
Sound Enhancer

Smidig åtkomst till
finjusteringsfunktioner

Justera brusreducering

Justera talfokus

Justera
vindbrusreducering

Favoriter

Spara inställningarna som du gillar mest som favoriter. Du kan även geotagga dem så att
de aktiveras automatiskt när du kommer till jobbet, kommer hem eller åker till golfbanan
– eller vilken plats du vill.

Du och din hörapparat
Ljudkontroll finns
även för Apple
Watch

Missa inte knappen Mitt ReSound för att få hjälp när du behöver det.

Hitta hörapparaterna

Om du förlägger
hörapparaterna visar appen
deras senaste registrerade
position på en karta.

Tips

Lär dig använda hörapparaterna
med tips anpassade för dina
hörapparater och ljudpreferenser.

Se den kompletta listan över kompatibla enheter på resound.com/compatibility
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ReSound Assist

Kontakt
med din
audionom
oavsett var du
befinner dig

1

4

Begär
assistans
via appen

Det kan hända att inställningarna som gjordes av
audionomen inte fungerar optimalt i vissa situationer.
Om du drabbas av återkommande problem med
ljudinställningarna – eller behöver mer finjustering än
vad appen ReSound Smart 3D app kan erbjuda – så är
det dags att aktivera ReSound Assist.
Funktionen finns redan inbyggd i appen och ger dig
direktkontakt med din audionom. Du kan använda
funktionen direkt när du upplever problem med
ljudkvaliteten, vilket innebär att du inte behöver
komma ihåg beskrivningen av den exakta ljudmiljön
nästa gång du besöker din audionom. Det är enkelt,
praktiskt och du får inställningar som optimerats för
dina ljudmiljöer.

Ta emot uppdaterade
inställningar och/eller
meddelanden

3

2

Skicka
uppdaterade
inställningar
och/eller
meddelanden

Ta emot
begäran

Begär assistans oavsett var du befinner dig
Det kan vara svårt att beskriva ett ljud. Om du behöver en ny inställning hjälper vi dig ta fram ett
detaljerat underlag så att din audionom kan göra exakta justeringar.
Informationen består av:
• En diagnostisk bedömning
• Din subjektiva beskrivning
• Ett automatiskt protokoll med dina hörapparaters inställningar

Tryck på Begär assistans
i Mitt ReSound

Svara på några
korta frågor

Skriv ett personligt
meddelande och skicka
begäran

Ta emot uppdaterade inställningar
oavsett var du befinner dig
Du

Audionom

Med ReSound Assist kan du kontakta din audionom och få nya inställningar via molnet.

Baserat på dina önskemål kan audionomen uppdatera
dina inställningar och skicka dem till dig via appen
ReSound Smart 3D. Sedan är det bara att placera
hörapparaterna intill mobiltelefonen och trycka på
”Installera”.
När du har provat de nya inställningarna kan du
välja att behålla dem eller återgå till de föregående
inställningarna.

Säker och tillförlitlig anslutning

ReSound Assist drivs på en av marknadens mest tillförlitliga molnplattformar, Microsoft Azure,
så att du kan vara trygg i vetskapen om att dina uppgifter är säkra och förblir privata.
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Design

Praktiskt taget osynlig
Faktisk storlek

ReSound LiNX 3D hörapparater är så diskreta att du
måste ta ur dem för att kunna visa upp dem. De är så
diskreta, bekväma och slitstarka att du kanske rent av
glömmer bort att du bär dem.

Fritt från bekymmer
Du ska kunna lita på dina hörapparater.* Därför är alla
komponenter täckta både in- och utvändigt med iSolate
nanobeläggning som skyddar mot smuts och fukt.

RIE- och BTE-modeller

*Hearing Tracker: Viktigaste funktionerna hos hörapparater (2016)

Trådlösa tillbehör
RIE 61 (312)

RIE 62 (13)

BTE 67 (312)

BTE 77 (13)

Med ReSound kan du välja ur ett komplett utbud av trådlösa tillbehör som utökar din hörsel på avstånd eller
i bullriga miljöer. De är lättanvända och gör det möjligt att streama ljud från praktiskt taget alla typer av
ljudkällor. Bäst av allt så samverkar allting som ett smart ekosystem: exempelvis stängs ljudet från TV:n av
när du får ett telefonsamtal och slås sedan på igen när du avslutar samtalet.

BTE 88 (13)

Färgval för RIE- och BTE
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Placeras på bordet eller
fästs på någons kläder för
att streama ljudet direkt till
dina hörapparater. Förbättrar
hörseln på avstånd i bullriga
miljöer.
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ReSound Multi Mic

Färgval för allt-i-örat
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Allt-i-örat-modeller

Works with
Android

ReSound TelefonClip+

Ger dig större frihet, ökad
komfort och kontroll vid
streaming av telefonsamtal,
musik eller ljud från din
Bluetooth-telefon.

ReSound
TV/Audio Streamer 2

Streamar stereoljud direkt till
hörapparaterna så att du kan
lyssna med exakt önskad volym
medan andra personer lyssnar på
den volym som passar dem.

Se alla ReSound trådlösa tillbehör på resound.com
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Under huven
Få en överblick över alla unika funktioner och den avancerade teknik som ReSound LiNX 3D erbjuder,
som hjälper dig höra mer, göra mer och uppleva mer du någonsin kunnat föreställa dig.
FUNKTIONER
Fullt anpassningsbara program

ReSound LiNX3D 9

ReSound LiNX3D 7

ReSound LiNX3D 5

4

4

4

17

14

12

Synkroniserad programknapp*
Synkroniserad volymkontroll*
Smart Start (fördröjd aktivering)
Phone Now (Autotelefon)
Comfort Phone (Komforttelefon)
Öra-till-öra-kommunikation
Made for iPhone (direkt ljudstreaming)
ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV/Audio Streamer 2,
TelefonClip+ och Fjärrkontroll 2
ReSound Smart 3D-app
ReSound Smart 3D-app – Sound Enhancer
ReSound Smart 3D-app – ReSound Assist
ReSound Control-app (TelefonClip+ krävs)
AUDIOLOGISKA FUNKTIONER
WARP-kompression – antal band
Binaural Directionality III

Så säger omvärlden
om ReSound Smart Hearing
Smart Hearing hörapparater har fått erkännande över hela världen eftersom de gör framtiden ljusare för
personer med nedsatt hörsel.
ReSound LINX 3D är det senaste i en serie prisbelönta Smart Hearing hörapparater från ReSound.
De har förändrat resonemanget kring hörapparater – nu diskuteras inte begränsningarna kring bärande av
hörapparater utan möjligheterna som skapas genom att använda en av världens smartaste hörapparater.
ReSound Smart Hearing är stolt över följande utmärkelser:

Spatial Sense (Avancerad Omni)
Binaural Directionality (Binaural Riktverkan)
Natural Directionality II (Naturlig Riktverkan II)
Riktningsmixprocessor
Justerbar riktningsmix
Synchronized SoftSwitching
Softswitching
Autoscope Adaptive Directionality (Adaptiv Riktverkan)
Multiscope Adaptive Directionality (Adaptiv inzoomning)
Adaptive Directionality (Adaptiv riktverkan)
Binaural Environmental Optimizer II
(Binaural Miljöoptimering II)
Miljöoptimering II
Noise Tracker II
Expansion
Wind Guard (Vindbrushanterare)

CES Innovation Award 2017
Hedersutmärkelse för ”Best of innovation” inom ”Accessible Tech”, tilldelad av
Consumer Electronic Show, USA

DFS Ultra II
Music Mode (Musikläge)
Auto DFS
Synchronized Acceptance Manager (Acceptansverktyg)
Tinnitus Brusgenerator med Nature Sounds (Naturljud)

Die Goldene Concha 2016
Bästa utbudet av hörapparater, tilldelad av oberoende tyska audionomer

Avancerad

Mellan

Basic

* Utvalda modeller
Se datablad för en komplett lista över funktioner

Golden Lobe Award 2016
”Best power hearing system and best mobile app”, tilldelad av UK Association
of Independent Hearing Health Professionals
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Allting vi gör kretsar kring människor med nedsatt hörsel.
Våra prisbelönta ReSound® Smart Hearing hörapparater
hjälper människor känna sig mer engagerade, anslutna och
i kontroll. I en allt mer uppkopplad värld, ser vi helheten
och utmanar normen så att vi kan förbättra tillvaron för
människor med nedsatt hörsel. Säljs exklusivt genom
legitimerade audionomer.

ReSound ingår i GN Group – och är pionjärer inom högklassigt ljud, från världsledande ReSound hörapparater
till Jabra headset och sporthörlurar. Grundat 1869, med över 5 000 anställda och börsnoterat på NASDAQ OMX
Köpenhamn. GN makes life sound better.
Läs mer om hur Resound LiNX 3D™ kan hjälpa dig få ut det bästa av livet på resound.com
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facebook.com/gnhearingSE

twitter.com/resoundglobal

Globalt huvudkontor

Sverige

Finland

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Tel: +45 4575 1111
resound.com

GN Hearing Sverige AB
Gårdatorget 2
SE-412 50 Göteborg, Sverige
Tel: +46 31 800 150
info-se@gnhearing.com
resound.com

GN ReSound Finland Oy / Ab
PL7 (Koronakatu 1B)
FIN-02211 Espoo, Finland
Puh.: +358 9 4777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com
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