Självförtroende
ned i minsta
detalj
Hitta den hörsellösning
som passar dig
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Bättre självförtroende
när det gäller
Vår senaste kompletta serie med
premium-hörapparater är i en klass för sig
och du kommer garanterat att hitta en
perfekt lösning som passar din livsstil och
dina behov. Upplev fylligare ljudkvalitet,
oslagbart streamingstöd, support och
anpassningsmöjligheter på distans och
världens mest avancerade laddningsbara
lösning.
ReSound LiNX Quattro erbjuder en
fantastisk upplevelse med detaljrikt
ljud i flera lager – och ger dig bättre
självförtroende i krävande ljudmiljöer.

Kristallklar
hörupplevelse

TYDLIGARE TALUPPFATTNING
Vår långa historia som bygger på åratal
av innovation har hjälpt oss att utveckla
nyskapande hörapparatsteknologi som
hjälper människor att höra bättre. Vår unika
lösning gör det lättare att uppfatta tal och
andra ljud från olika håll i din ljudmiljö. Du kan
fokusera på konversationen – oavsett om du
befinner dig på en tungt trafikerad gata eller
i en tyst biograf och ändå höra andra ljud i
omgivningen.

FYLLIGARE LJUD
ReSound LiNX Quattro bjuder på en praktiskt
taget gränslös hörupplevelse vilket märks på
det detaljerade ljudet. Både höga och låga
tonlägen låter naturligare och fylligare. Tysta
situationer är verkligen tysta och starka ljud
känns behagliga, tydliga och oförvrängda.
Ljud som fågelkvitter, barnskratt och musik är
lättare att höra och behagligare.

I ett dubbelt blindtest föredrog

95%

lyssnare ReSound LiNX Quattro
95 % av tiden för musik, jämfört
med andra hörapparater i
premiumsegmentet.

Re So u n d Li N X Q u attro
An d ra h ö ra p p a rate r i p re mi u mse g me ntet
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RIKARE LJUDUPPLEVELSE
Surrandet från kaffekvarnen i köket på morgonen
och musiken från stereoanläggningen på kvällen alla dina favoritmiljöer får ett fylligare och
klarare ljud.
Resultatet blir en kristallklar ljudupplevelse.

TOPPRANKAD I BLINDTEST
I blinda lyssningstester kunde lyssnarna
lokalisera och uppfatta tal bättre i bullriga
miljöer med ReSound LiNX Quattro. ReSound
LiNX Quattro fick också avsevärt högre betyg
för ljudkvaliteten när det gäller musik.

Läs mer om den kristallklara ljudupplevelsen på
resound.com
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Oslagbart stöd för
streaming

SJÄLVFÖRTROENDE VID TELEFONSAMTAL
Nu kan du enkelt prata i telefon med bättre
ljudkvalitet. Forskning visar att du i genomsnitt
kan uppfatta 50% mer av konversationen om
ljudet streamas till hörapparaterna jämfört
med ett vanligt telefonsamtal. Nu kan du

FLER LAGER AV LJUD, ACTION OCH MUSIK

streama direkt från dina iOS- och Android™-

När du svarar i telefon på tåget på väg till

enheter* i stereo utan någon extra utrustning.

arbetet kan du höra din samtalspartner. När du
tittar på TV hemma kan du höra mer av ljudet.

ETT VINNANDE STREAMINGKONCEPT

När du kör bil kan du höra väganvisningarna från

Vid streaming direkt från en iPhone, gav

navigeringssystemet. ReSound LiNX Quattro

lyssnare ljudkvaliteten i ReSound LiNX Quattro

erbjuder oslagbar streaming från praktiskt taget

i genomsnitt 37% bättre betyg jämfört med

alla ljudkällor. Och med klarare, fylligare och mer

andra hörapparater i premiumsegmentet.

detaljrikt ljud kan du njuta av de fina nyanserna
av tal, noter och toner – som streamas direkt till

MER ACTION PÅ TV

hörapparaterna.

Hör nyheterna, titta på film och hör filmmusiken
med bättre kvalitet - på egen volym, medan
resten av familjen tittar med normal volym.

Läs mer om streaming och se den kompletta listan
över kompatibla mobiltelefoner på
resound.com/compatibility

* Från Android version 10 och Bluetooth 5.0 med funktionen Android
Streaming to Hearing Aids

ReSound Assist

JUSTERING NÄR SOM HELST OCH VAR

Support och
personlig anpassning på distans

SOM HELST
Oavsett om du är hemma, på arbetet eller
på semester kan du använda ReSound Assist
i appen ReSound Smart 3D för att be om
finjustringar och uppdateringar direkt av din
audionom.
När du har provat de nya inställningarna kan du
skicka en bedömning till audionomen.

ReSound Assist erbjuder flera sätt att
hålla kontakt med din audionom

Med ReSound Assist och ReSound LiNX Quattro

och få hjälp och support när det passar dig.

får du bästa möjliga hörselvårdsupplevelse.

PERSONLIGA AUDIONOMTJÄNSTER I

SÅ SÄGER ANVÄNDARE AV RESOUND

REALTID VAR DU ÄN ÄR

ASSIST:

ReSound Assist Live* och appen
ReSound Smart 3D™ gör det enkelt att få
hörapparaterna justerade av din audionom var
du än befinner dig. Använd appen för att boka
ett videosamtal med din audionom för att
finjustera dina hörapparater på distans.

* Fråga din audionom om när tjänsten kommer att finnas tillgänglig

83%
89%
77%

”Det är enkelt att be om hjälp
direkt i appen”
”Det är enkelt att aktivera nya
inställningar direkt i appen”
”De nya inställningarna har förbättrat
hörupplevelsen”
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Nedan finns exempel på funktionerna i appen

Optimera när du
vill, oavsett var du
befinner dig

ReSound Smart 3D.

FÖRBÄTTRING AV LJUD
Få fylligare ljud genom att justera bas,
mellanregister och diskant.

BATTERISTATUS
ReSound LiNX Quattro hörapparater anpassar

Se batteriets laddning i respektive laddningsbar

sig automatiskt efter ljudmiljön, men du kan

hörapparat* och få ett meddelande när de

finjustera inställningarna ytterligare. Du får

behöver laddas.

full kontroll över ljudmiljön omkring dig och
har allt som behövs för att diskret och snabbt

HITTA HÖRAPPARATERNA

kunna justera inställningarna.

Om du inte kan hitta hörapparaterna kan du
se deras senaste registrerade position på en
karta.

LINDRING AV TINNITUS
Lindra tinnitus genom att spela upp lugnande
bakgrundsljud.
Läs mer om appen ReSound Smart 3D på
resound.com

* Gäller för laddningsbar RIE-modell

Världens mest
avancerade
laddningsbara
lösning

ReSound LiNX Quattro är världens mest
avancerade laddningsbara hörapparat – med ett
fullständigt inkapslat litium-jonbatteri för extra
trygghet. Den kompakta och diskreta storleken
kombinerat med ett kraftfullt batteri ger
tillräckligt med kraft för en hel dags användning
– utan att du behöver byta batterier. På kvällen
placerar du helt enkelt hörapparaterna i den
lättanvända induktiva laddaren så att de är
klara att använda nästa dag. Du kan förlita dig
på en laddningslösning som räcker hela dagen.

LÅNG BATTERITID MED FULL LADDNING
24 timmars batteritid – även om du streamar
ljud 50% av tiden.

FYLL PÅ BATTERIERNA MED EN
SNABBLADDNING
Om du är på språng, reser eller glömmer att
ladda under natten kan du fylla på laddningen
på 30 minuter för mer batteritid.

LADDNINGSTID

BATTERITID

3 timmar

=

1 timme

=

30 minuter

=

30
24
16
8

med 50%
streamingtid

Läs mer om laddning på
resound.com
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ELEGANT OCH FUNKTIONELL LADDARE
Marknadens minsta bärbara laddare får plats
i fickan eller väskan och skyddar och laddar
hörapparaterna oavsett var du befinner dig.
Induktionsladdning gör det enkelt och

Kompakt och
elegant

smidigt att placera hörapparaterna i laddaren.
Förutom att du kan se batteriernas status
i appen ReSound Smart 3D, indikerar LED-

Om du värdesätter diskreta hörapparater är

lampor på hörapparaterna att laddning pågår.

mini RIE-modellen rätt modell för dig. De är

Laddarens inbyggda batteri räcker till tre fulla

kosmetiskt tilltalande och diskreta. De är så små

laddningar och LED-indikatorer på laddaren

och väldesignade att de i princip är osynliga.

visar både laddarens och hörapparaternas
laddningsstatus.

Visas i naturlig storlek.

0

24,8 mm

Hitta hörsellösningen som
passar dig

Samma klara och fylliga ljud finns nu tillgängligt
i alla hörapparatmodeller. ReSound LiNX
Quattro finns i små RIE-modeller – inklusive
en mini RIE-modell (mini Receiver-in-Ear)
och en liten laddningsbar modell med lång
batteritid. Den finns även i BTE-modell (Bakomörat) och diskreta i-örat-modeller. Med denna
kompletta produktfamilj finns det säkert en
modell som passar dina behov och livsstil. Och
med hög prestanda, låg energiförbrukning och
direktstreaming från både iOS- och Androidenheter kan du njuta av alla slags ljud med
förnyat självförtroende.

Världens mest
avancerade
laddningsbara lösning
RIE – Bakom-örat med
extern hörtelefon

Mini
Bakom-örat

Mini
RIE – Bakomörat med extern
hörtelefon

Standard
Bakom-örat

Standard
RIE – Bakomörat med extern
hörtelefon

Power
Bakom-örat

Färger
Sterlinggrå

Antracit

Svart

Beige

Ljusblond

Mellanblond

Mörkbrun

Pärlemorvit

Silver

Högblank
Antracit

Högblank
Svart

Högblank
Mellan

Monzaröd

Oceanblå

SPECIALTILLVERKADE MODELLER

CIC
(Completelyin-Canal)

ITC
(I-hörselgången)

ITE
(I-örat)

MIH
(Mic-in-helix med
utdragen mikrofon)

Ljus
standard

Beige

Mellanbrun

Brun

Mörkbrun
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Allting vi gör kretsar kring människor med nedsatt hörsel
eftersom vi vet att de förlitar sig på oss. Därför har vi utvecklat ny teknik och nya lösningar med kontinuerligt hög
kvalitet i över 150 år – för att skapa förutsättningar för
människor att känna sig mer delaktiga och åstadkomma
mer genom att kunna höra bättre. 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 Quattro™ erbjuder mer
detaljerat ljud på resound.com.

facebook.com/gnhearingSE
twitter.com/resoundglobal
linkedin.com/company/resound

Sverige
GN Hearing Sverige AB
Box 21075
200 21 Malmö
Tel: 031 800 150
resound.com

Finland
GN Hearing Finland Oy /AB
Gårdsbrinken 1A
02240 Esbo
Tel.: +358 9 4777 9700
resound.com

M102761SE-20.01-Rev.A

© 2020 GN Hearing A/S. Med ensamrätt. ReSound är ett varumärke som tillhör GN
Hearing A/S. Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke som
tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Android, Google Play och Google
Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Bluetooth-ordmärket och
logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

