Upptäck nya
ReSound LiNX

Upptäck världens
smartaste
hörapparat
Föreställ dig en ny typ av hörapparat som gör att du kan höra utan
att anstränga dig.
En hörapparat som låter dig höra mer av allt. Med klar och naturlig
ljudkvalitet. Föreställ dig en konversation där du hör och förstår allt
som sägs. Oavsett miljö. Oavsett vad du sysslar med. Eller vad du
lyssnar på.
Föreställ dig videosamtal med nära och kära på din iPhone.
Lyssna på musiken du gillar på din iPod touch. Eller titta på dina
favoritfilmer på din iPad. Allt genom hörapparater som fungerar
som trådlösa stereohörlurar.
Föreställ dig en hörapparat som är
skräddarsydd för dina behov. Så pass
liten att ingen märker att du bär den.
Föreställ dig allt detta - och då har du
precis bara börjat föreställa dig allt
som ReSound LiNX kan åstadkomma.
ReSound LiNX TM är den nya hörapparaten
som streamar ljud direkt från iPhone, iPad
och iPod touch.
Besök www.resound.com/linx för att
uppleva vår nya Made for iPhone-certiferade
hörapparat.
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NATURLIGT
LJUD
Kommunicera utan
ansträngning och
njut av det naturliga
och fylliga ljudet
som erfarna brukare
av hörapparater
föredrar*

DIREKT LJUDSTREAMING
Streama musik i stereo,
telefonsamtal och annat
ljud direkt från
din iPhone, iPad och iPod
touch

TRÅDLÖSA
TILLBEHÖR
Hör TV och tal på
avstånd med ReSound
UniteTM trådlösa tillbehör

SKRÄDDARSYDD
FÖR DIG
Skräddarsy hörupplevelsen
med vår lättanvända
ReSound SmartTM-app

Ljudtekniken i ReSound LiNX TM
bygger på SmartRangeTM, vår nya plattform med dubbla ljudprocessorer. SmartRange är världens snabbaste
teknikplattform för hörapparater och driver vår avancerade Surround Sound by ReSoundTM-teknologi och
våra trådlösa öra-till-öra-lösningar som gör att du hör och förstår allting bättre. Tekniken hjälper dig att
interagera naturligt med människorna i din närhet i alla situationer. Och det ger dig möjligheten att njuta av en
intuitiv och problemfri ljudupplevelse.

*2013 Benchmark-test, DELTA Senselab. Läs mer på www.resound.com/toprated

Kombinerad hörapparat och trådlös hörlur
För att göra det enkelt och smidigt att ansluta hörapparaterna till andra enheter har SmartRange en sepearat processor
enbart för trådlös kommunikation. Det betyder att ReSound LiNX har kunnat Made for iPhone-certifieras och använder vår
3e generations 2,4 GHz trådlösa teknik – marknadens bästa trådlösa kommunikationssystem. Det hanterar alla typer av
streamade ljudkällor - från TV, telefonsamtal och talarröster på konferenser.

NATURLIGT
LJUD

”lysande”
Det låter så naturligt

I en färsk oberoende jämförelsestudie av premiumprodukter
från fem olika tillverkare, gav en panel med erfarna brukare
av hörapparater ReSounds ljudkvalitet högsta betyg.* Det
tror vi att du också gör.
Vi tror också att du kommer att kunna koppla av och
njuta av situationer som du tidigare upplevde
som krävande, tex att följa konversationer.
Restaurangbesök blir åter en njutning. Familjebesök blir så
mycket lättare.
Du kan tryggt och bekvämt röra dig i vardagsmiljöer.

*2013 Benchmark-test, DELTA Senselab. Läs mer på www.resound.com/toprated
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NATURLIGT
LJUD

Därför hör du optimalt
med ReSound LiNX
TM

Surround Sound by ReSound
använder flera avancerade tekniska
lösningar för att ge dig bästa möjliga
hörupplevelse.
ReSound LiNX använder unik
ljudbehandlingsteknik som vi kallar
Surround Sound by ReSoundTM.
Avancerad teknik samverkar
för att efterlikna det mänskliga
örats funktioner och egenskaper.
Surround Sound by ReSound låter
dig höra det som du tidigare gått
miste om, även i krävande ljudmiljöer
– där andra hörapparater visar sina
brister. Ny forskning visar att brukare
föredrar ljudkvaliteten från Surround
Sound by ReSound.

Binaural DirectionalityTM:
Hör bättre i bullriga miljöer
Riktverkan är avgörande för en
hörapparat. Riktverkan hjälper dig
att första tal i bullriga miljöer genom
att förstärka ljuden som du vill höra
och dämpa bakgrundsbullret.
Med Binaural Directionality, utbyter
hörapparaterna information och
samverkar som ett system för att
reagera dynamiskt på ljuden runt
omkring dig.

Binaural Environmental
OptimizerTM II: Optimal komfort i
skiftande ljudmiljöer
När du rör dig mellan olika miljöer
ska hörapparaterna automatiskt
anpassa sig därefter. Binaural
Environmental Optimizer II
säkerställer att hörapparaterna
automatiskt reglerar volymen
beroende på var du befinner dig.
Noise TrackerTM II
justerar rätt brusreduceringsnivå.
Dina hörapparater
justeras alltid likvärdigt och du får
garanterat oslagbar hörbarhet och
komfort.
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DFS UltraTM med Music ModeTM:
Slipp störande återkoppling
Att krama om någon
eller ta på sig en mössa eller hatt
kan skapa störande visslande
ljud som kallas återkoppling eller
rundgång. De flesta hörapparater
minskar volymen så att du inte störs.
Men då kan du inte heller höra det
du vill höra. DFS Ultra eliminerar
återkopplingen och bibehåller ändå
volymen som krävs för att du ska
höra tydligt. Medan andra system
ofta misstar höga musiktoner för
återkoppling och förvränger ljudet,
låter Music Mode (musikläge) dig
åter njuta av musiken som den var
tänkt att låta.

Visste du att ... ?
Deltagarna i en ny oberoende jämförelsestudie av sju olika
ljudmiljöer föredrog ljudet i ReSounds hörapparater mot
andra premiummärken, vilket bekräftar resultaten från tidigare
studier.
Läs mer på www.resound.com/toprated

S
ReSound LiNX fokuserar på det du vill höra
samtidigt som du uppfattar omgivningen på ett naturligt
sätt. Mer information om LiNX finns på www.resound.
com/linx
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Helt enkelt smart
De flesta hörapparater fokuserar automatiskt på den starkaste rösten i
rummet och filtrerar bort de övriga ljuden. Men om det inte är det du vill
höra? Med ReSound LiNX, är du medveten om ljuden i omgivningen. Du
hör varifrån ljuden kommer och hur nära de är så att du själv kan välja det
du vill fokusera på och ignorera – precis som normalhörande personer gör.
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DIREKT LJUDSTREAMING

”fantastiskt!”
Direktanslutning
till allt du älskar

ReSound LiNX TM är den nya hörapparaten som tillverkats för
direktanslutning till iPhone, iPad och iPod touch.
Det betyder smidig kommunikation med släkt, vänner och kollegor.
Ring videosamtal med FaceTime för att samtala direkt i
vardagsrummet. Eller låt ett barnbarn ge dig en virtuell visning av
klassrummet. Du kan titta på dina favoritfilmer på din iPad. Och
lyssna på musiken du älskar medan du är ute och rör på dig.
Med ReSound LiNX, kan du utforska de oändliga möjligheterna som
erbjuds av högklassigt streamat ljud direkt till dina hörapparater.
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DIREKT LJUDSTREAMING

Njut av direktanslutning
till iPhone, iPad och
iPod touch
Nu kan du utnyttja alla funktioner
som din iPhone har att erbjuda:
Telefonsamtal:
Hör personen som du talar med
direkt i hörapparaterna
Videosamtal:
Använd FaceTime® eller Skype för
att hålla kontakten utan att missa ett
enda ord

ReSound LiNX TM ansluter direkt till
din iPhone, iPad och iPod touch.
Stereoljud
– perfekt anpassat till din
hörselnedsättning – streamas direkt
till dina öron.

S

Helt enkelt smart
Med Resound LiNX fungerar allting
tillsammans. Föreställ dig att du
shoppar med din dotter och barnbarnen
och vill vila en stund. Du kan sätta
dig på en bänk och lyssna på musik
som streamas från din iPhone. Och
när din dotter ringer och säger att det
är dags för hemfärd avbryts musiken
automatiskt så att du kan svara.
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Lyssna med ljudappar:
Lyssna exempelvis till instruktioner
från
en navigeringsapp - så att du kan
fokusera på körningen
Njut av musik:
Lyssna på stereomusik med hög
kvalitet var du än befinner dig
Ljudböcker:
Njut av ljudböcker som streamas
direkt till dina hörapparater

C

Visste du att ... ?
ReSound LiNX hörapparater är Made for iPhone-certifierade, vilket betyder
att de ansluter direkt till din iPhone (eller iPad eller iPod touch). I praktiken
förvandlar direktanslutningen dina hörapparater till trådlösa stereohörlurar,
utan att det krävs extra utrustning. Ljudet streamas helt enkelt till
hörapparaterna från iPhone för en oslagbar ljudupplevelse.

Titta på film:
Titta på film och videoklipp på
iTunes, YouTube eller andra källor
Gör allt detta och mer – precis som
alla andra.

ReSound LiNX är kompatibel med iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (generation 4), iPad mini med
Retina-display, iPad mini och iPod touch (generation 5) som använder iOS 7.X eller senare. .
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TRÅDLÖSA
TILLBEHÖR

”otroligt”

Hör mer än alla andra
Med ReSound UniteTM-tillbehör kan du höra ljud som till och
med normalhörande personer har svårt att uppfatta. Som en
svag röst från andra sidan av ett bullrigt rum. Eller radion i köket
– från trädgården.
Du kan också njuta av en TV-kväll tillsammans med familjen
eller lyssna på musik tillsammans med vännerna. Lyssna
på en föreläsning med föreläsarens tal streamat direkt till
hörapparaterna. Eller prata med barnen i baksätet utan hinder.
Hörapparaterna fungerar även som handsfree till mobilen. Var
du än befinner dig. När du vill.

13

TRÅDLÖSA
TILLBEHÖR

ReSound Unite™ Telefonclip+
Tillsammans med din Bluetoothutrustade mobil förvandlar ReSound
Unite Telefonclip+ dina hörapparater
till handsfree-headset för
telefonsamtal och musikstreaming i
stereo.

Därför hör du mer med
ReSound Unite -tillbehör
TM

När det gäller att höra tydligt finns det inget viktigare än dina hörapparater.
Men ibland kan viktiga ljud inte uppfattas av även de bästa hörapparaterna.
Och det är just i sådana situationer som du får nytta av trådlösa tillbehör.
ReSound LiNX TM fungerar tillsammans med våra ReSound Unite-tillbehör
som hjälper dig att höra mer av allt.
ReSound Unite™
MiniMikrofon
Det är särskilt svårt att
höra vad en person
säger om han eller hon
befinner sig bakom,
vid sidan, eller långt ifrån dig.
Avstånd har samma effekt på
normalhörande personer. ReSound
Unite Minimikrofon fästs påkläderna

hos personen du lyssnar på och
streamar rösten direkt till dina
hörapparater. MiniMikrofonen
fungerar även som ljudstreamer
som du kan använda för TV och
andra ljudkällor. Den är den ultimata
bärbara ljudstreamern.

ReSound Unite™ TV/Audio
Streamer 2
Anslut ReSound Unite TV-/Audio
Streamer 2 till din TV, stereo eller
dator för att streama ljudet direkt till
dina hörapparater. Du kan lyssna
med exakt önskad volym medan
andra personer lyssnar på sin.
Och tack vare att du kan höra allting
runt omkring dig kan du njuta av
underhållning tillsammans med
familj och vänner.
Besök www.resound.com/unite
för att se alla trådlösa tillbehör
som är kompatibla med ReSound
LiNX

Works with
Android
TM

S

Helt enkelt smart
Alla dina anslutningar samverkar harmoniskt: föreställ dig att du streamar TV-ljud till
hörapparaterna och någon ringer din mobil. ReSound LiNX signalerar om samtalet så att du
själv kan bestämma om du vill svara eller avvisa samtalet och ringa tillbaka senare.
OBS! Om du har en iPhone 5 eller senare kan du streama ljud direkt från mobilen till
ReSound LiNX. Om du behöver full handsfree-funktionalitet kan du parkoppla mobilen med
Telefonclip+, låta mobilen vara kvar i fickan och ända ta emot telefonsamtal.

C

Visste du att ... ?
Ett unikt trådlöst system
ReSound är den första tillverkaren som har byggt in den internationella standarden för
trådlös kommunikation – 2,4 GHz – direkt i hörapparaterna. Det finns många fördelar med
2,4 GHz:
• Kräver ingen extra utrustning som bärs runt halsen – streama ljud direkt tack vare
att all nödvändig teknik finns inbyggd i hörapparaterna
• Ökad räckvidd – streama på avstånd på upp till 7 meter eller mer, inte bara 30-50 cm
som hörapparater från andra tillverkare
• Stabil anslutning – njut av kristallklart ljud utan avbrott eller fördröjning
• Lätta att använda – alla tillbehör är lätta att installera, parkoppla och använda
• Privat anslutning – kan inte avlyssnas
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SKRÄDDARSYDD
FÖR DIG

”perfekt”
Anpassad för dina behov
Det är viktigt med rätt hörapparat. Men rätt anpassning är viktigast
av allt.
Därför anpassar din audionom din
ReSound LiNX TM enligt din hörselnedsättning.
Din audionom finjusterar hörapparaterna för
miljöerna och aktiviteterna som är viktigast för dig. ReSound LiNX
erbjuder dessutom specialprogram – det finns ett program enbart
för
musikälskare.
Med nya appen ReSound SmartTM kan du dessutom anpassa och
och kontrollera dina hörapparater från mobilen, när du vill
och på många olika sätt.
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SKRÄDDARSYDD
FÖR DIG

Så här blir ReSound
LiNX din
skräddarsydda lösning
TM

Redan från start är dina ReSound LiNX-hörapparater kraftfulla mikrodatorer
med ljudbehandlingsprogramvara som utför över 2 miljoner beräkningar per
sekund. Vi har ett stort utbud av tillbehör som tillgodoser din individuella
hörselnedsättning och behov.
Anpassad för dina behov
En hörselnedsättning är högst
individuell. Våra hjärnor tolkar och
filtrerar ljud på ett individuellt sätt.
Och ljudmiljöerna i vardagen kan
vara skiftande och komplexa. Din
audionom väljer ut de lösningar som
bäst passar dina individuella behov.
Dina hörapparater programmeras för
att bearbeta ljud på precis det sätt
som passar din hörselnedsättning.
Lika personligt som ett
fingeravtryck
Din audionom
hjälper dig även vidare
efter den första anpassningen för
att finjustera hörapparaterna enligt
dina önskemål. Din audionom vet
vilka trådlösa tillbehör som bäst
tillgodoser
dina behov.

C

Kraftfull teknik med låg energiförbrukning
De flesta vet vad Bluetooth är. Tekniken sänder data trådlöst mellan olika
apparater. Nu finns en ny och energisnål version av Bluetooth som kallas
Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Denna nya teknik överför stora datamängder till och från
ReSound LiNX på ett energisnålt sätt. Bluetooth Smart finns integrerat i vår SmartRangeTMplattform, vilket gör ReSound LiNX till världens första hörapparat med Bluetooth
Smart. Därför kan vår ReSound Smart-app erbjuda så många olika sätt att anpassa
hörapparaterna.

Ta kontrollen
Om du har en iPhone ger nya
ReSound SmartTM-appen dig många
valmöjligheter att optimera hörseln
och hantera hörapparaterna i
vardagen:
• Fjärrstyrning av hörapparaterna –
volym, program och diskant/bas
• Geotaggar för koppling av
lyssningsprogram till geografiska
positioner

Visste du att ... ?

S

Helt enkelt smart
Med geotaggar kan du koppla olika lyssningsprogram i hörapparaterna till olika
geografiska positioner. En idrottsarena,
konserthall eller restaurang, till exempel. Koppla programmet till den geografiska platsen
för att hörapparaterna ska aktivera det aktuella programmet nästa
du besöker platsen.

• ”Hitta min hörapparat” – om du
råkar tappa bort dem
• Information om hur du använder
och sköter hörapparaterna
• Med loggning registreras
användningen av hörapparaterna
för din audionom*
www.resound.com/smartapp

Appen ReSound Smart
erbjuder enkel, diskret
och personlig kontroll
över dina ReSound LiNXhörapparater och trådlösa
tillbehör.

Besök www.resound.com/smartapp för en lista över enheter som är kompatibla med ReSound Smart-appen.
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* Vissa funktioner som beskrivs kanske inte finns tillgängliga i version 1.0
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”elegant”

Perfekt passform
En helt ny design låter dig dölja ReSound LiNX TM om du vill – eller visa
allt om du hellre vill det. Den är kompakt och elegant. Den följer örats
konturer – för elegans, komfort och stabilitet.
Du kanske tror att denna ultrakompakta och snygga hörapparat är bräcklig
men ReSound LiNX är både slitstark och fukttålig. Hur du än ser på det,
kommer ReSound LiNX aldrig att inkräkta på din personliga stil.

Stort urval
ReSound LiNX mini-RIE (receiverin-the-ear) är världens populäraste
modell och bärs bakom örat med
en tunn slang som ligger diskret
längs örats ovansida och slutar
med en liten insats som placeras
i hörselgången. ReSound LiNX
bakom-örat-modellen (BTE) är
kompakt, elegant och mycket
bekväm.

iSolateTMnanotech
ReSound LiNX har en ultratunn
beläggning med iSolate nanotech,
ett polymerbaserat skikt som
skyddar alla komponenter mot fukt,
fett och damm. iSolate nanotech är
bevisat effektivt i en serie 5 veckor
långa accelererade hållbarhetstester
och fukttester. Testerna är avsedda
att orsaka skador och funktionsfel.
Inga akustiska eller synliga fel kunde
observeras.*

ReSound LiNX är vår minsta
trådlösa hörapparat. Den passar de
flesta typer av hörselnedsättningar
och passar sannolikt även dig.
Den är utformad för att sitta dold
bakom örat. Och den har en
praktiskt tryckknapp för manuellt
programbyte.

ReSound LiNX finns i 12 olika snygga färger. Visas i verklig storlek.

iSolateTM nanotech skyddar hörapparaterna bättre än någonsin, Dr. Rena Appleby, audionom.
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"smart”
Funktioner

ReSound LiNX TM 9

ReSound LiNX TM 7

ReSound LiNX TM 5

4

4

4

SmartRange-plattform
MFi (iPhone, iPad och iPod touch)
Surround Sound by ReSoundTM (utvalda funktioner)
Noise TrackerTM II
Anpassad brusreducering
WindGuardTM
Expansion
Binaural DirectionalityTM
Riktningsmixprocessor
Justerbar riktningsmix
Natural DirectionalityTM II
AutoScope Adaptive DirectionalityTM
Multiscope Directionality
Binaural Environmental OptimizerTM II
Environmental OptimizerTM
DFS UltraTM II
SoftSwitchingTM
Adaptiv riktverkan
Komfortfunktioner
Synkroniserad programknapp
iSolateTM nanotech
Anpassning
Fullt anpassningsbara program
Flexibel anpassning
ReSound SmartTM-app
Trådlös anslutning
Använder 2,4 GHz trådlös teknik
2,4 GHz öra-till-öra-kommunikation
Streaming till iPhone, iPad och iPod touch
Streaming till ReSound UniteTM TV/Audio Streamer 2
Streaming till ReSound UniteTM MiniMikrofon*
Streaming till ReSound UniteTM TelefonClip+
ReSound UniteTM Fjärrkontroll 2
*äldre enheter kan kräva programuppdatering
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Återupptäck hörseln med ReSound. Vi utvecklar hörsystem som försöker efterlikna örats
naturliga egenskaper så att du slipper tänka på din hörselnedsättning – vilket ger dig
möjlighet att leva ett aktivt liv fullt ut.
ReSound LiNX TM, världens smartaste hörapparat – och världens första hörapparat
med Made for iPhone-certifiering – låter dig höra mer av allt. Från tal som är extremt
tydligt och lätt att förstå till musik och rösterna hos nära och kära som streamas från din
iPhone, iPad eller iPod touch direkt till dina hörapparater. Och du får njuta av en intuitiv
och problemfri ljudupplevelse.
www.resound.com/linx
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