Självförtroende
ned i minsta
detalj
Ett komplett utbud
av högpresterande
hörsellösningar

ReSound LiNX Quattro™
– fler fördelar för alla

En oslagbar
upplevelse

Detaljerat ljud som ger bättre självförtroende.
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Med den nya chip-plattformen, det avancerade
VÄRLDENS
MEST AVANCERADE
L ADDNINGSBARA
LÖSNING
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ljudbearbetningspaketet och den unika användningen av mikrofoner samt världens mest
avancerade laddningsbara lösning, erbjuder
ReSound LiNX Quattro-sortimentet en kombination av kristallklart ljud, oslagbart stöd för
streaming, plus fjärrsupport och fjärrjustering.

TEKNISK ÖVERSIKT

sid. 28 - 35

Detta ger en fantastisk upplevelse med ljud i
flera lager – och ger ökat självförtroende i de
ögonblick som betyder allra mest.
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T YDLIGARE TALUPPFAT TNING
Vår långa historia som bygger på åratal av innovation har hjälpt
oss att utveckla nyskapande hörapparatsteknologi som gör
det lättare att uppfatta tal tydligt – utan att gå miste om alla
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övriga ljud i omgivningen.

+
F YLLIGARE L JUD
Med vår nya högpresterande, snabba och kraftfulla chip-plattform,
erbjuder ReSound LiNX Quattro nu utökad frekvensbandbredd och
det största ingående dynamikområdet i branschen, vilket gör det möjligt
att överföra ljud till förstärkaren utan att det modifieras. Detta ger en
balanserad och mer naturlig tillgång till de fina detaljerna i ljudet.

=
RIK ARE L JUDUPPLEVELSE
Med kraftigt förbättrad taluppfattning och fylligare ljud får användarna
en rikare ljudupplevelse. Från ljuden i köket på morgonen till musiken
som spelas på kvällen gör ReSound LiNX Quattro ljudupplevelsen klarare,
fylligare och rikare än någonsin.

ReSound LiNX Quattro
- ett komplett utbud av hörapparater

K R I STA LLK L A R H Ö RU P P LE V E L S E

1

Kristallklar hörupplevelse

EXCEPTIONELL TALUPPFAT TNING I BULLRIGA MIL JÖER
Den kristallklara ljudupplevelsen bygger på mångårig erfarenhet
och expertis inom utveckling av nyskapande audiologiska
lösningar. ReSound har i många år fokuserat på att leverera
ljud till hjärnan på ett naturligt sätt. Att finna rätt balans
användaren att uppfatta tal utan att gå miste om de
övriga ljuden i omgivningen.

Klarare

BÄ STA MÖJLIGA L JUDBAL ANS
Omfattande forskning har resulterat i den mest avancerade
tekniken för riktverkan hittills – Binaural Directionality III.
Tekniken erbjuder överlägsen taluppfattning i bullriga
miljöer och bättre uppfattning av ljud som kommer framifrån,
från sidorna och bakifrån.
Funktionen Miljöoptimering identifierar komplexa ljudmiljöer
med hög precision och optimerar mikrofonkonfigurationerna så
att användaren kan uppfatta varifrån ljuden kommer.
Oavsett var de befinner sig, får de en naturligare och mer
balanserad hörupplevelse.
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är nyckeln – och ReSound LiNX Quattro gör det enklare för

Vår nya kraftfulla chipplattform tar ljudkvaliteten
till nästa nivå
Den fullständigt nydesignade branschledande plattformen ligger bakom den kraftigt förbättrade
ljudkvaliteten i ReSound LiNX Quattro. Tack vare det nya avancerade ljudbehandlingspaketet som utnyttjar

Fylligare

de avancerade mikrofonernas fulla potential får användaren tillgång till ett bredare ljudomfång.
ReSound LiNX Quattro erbjuder hög prestanda med reducerad energiförbrukning – 100 %
snabbare, dubbla minneskapaciteten, effektiv ljudbearbetning och ny radioteknik.
Användaren kommer att kunna njuta av en kristallklar ljudupplevelse.

116 dB SPL

9,5 kHz

5 dB

Förbättrad A/D-

50% snabbare

Ny radiomottagare förbättrar

omvandling ger branschens

samplingsfrekvens stödjer

känsligheten upp till 5 dB

största ingående

den nya utökade band-

för bättre öra-till-öra

dynamikområde

bredden

prestanda
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SNABBARE , MER MINNE , HÖGRE EFFEKT – BÄT TRE SJÄLVFÖRTROENDE

Helt enkelt
gränslöst ljud

Tack vare våra nya chip-plattform, finns nu ett större omfång av
högfrekventa ljud tillgängligt. Med det utökade frekvensområdet
– upp till 9,5 kHz – är ljudet fylligare och mer balanserat utmed hela
frekvensområdet. Bättre hörbarhet vid höga frekvenser gör att
användaren kan njuta av förbättrad röstkvalitet, tal- och ljuduppfattning.

BÄT TRE L JUDK VALITET MED SPATIAL SENSE ( AVANCERAD OMNI)
Med vår nya avancerade chip-plattform är vår Spatial Sense-funktion bättre än

KL ART O CH RENT L JUD PÅ ALL A L JUDNIVÅER

någonsin. Funktionen kan detektera höga frekvenser bättre för att hjälpa användaren

Med ReSound LiNX Quattro får användaren tillgång till den fulla

uppfatta ljud som kommer framifrån och bakifrån. Spatial Sense kan även mäta den

Med ett bredare frekvensomfång och största ingående dynamikområde

potentialen hos hörapparaternas avancerade mikrofoner. Med

interaurala differensen ned till en tolerans på 1 dB. Detta är avgörande eftersom

erbjuder ReSound LiNX Quattro en praktiskt taget gränslös

branschens största ingående dynamikområde – 116 dB SPL – hörs

den höga precisionen i kombination med minimal ljudfördröjning förbättrar

ljudupplevelse. Det blir uppenbart i det detaljerade ljudet. Svaga ljud är

svagare ljud tydligt och starka ljud är oförvrängda.

rumsuppfattningen och ger en naturligare ljudkvalitet.

Nedan visas vågformen av klassisk violinmusik med ett typiskt ingående

BÄ STA L JUDK VALITETEN

verkligen svaga, starka ljud är klara och inte förvrängda och ljudet är
balanserat utmed hela det utökade frekvensområdet.

dynamikområde jämfört med ReSound LiNX Quattros bredare område.

Hörapparater är avsedda att förstärka tal, men musik är det verkliga eldprovet för
ljudkvalitet. Ljudet har höga och intensiva toppar och avnjuts ofta vid högre volym.
ReSound LiNX Quattro erbjuder utmärkt taluppfattning men bevarar dynamiken i
musik för en fylligare ljudkvalitet.

R ED UC ER AT O M FÅ N G

H Ö G STA O M FÅ N G
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95%

EXPERTERNA S FÖRSTAHANDSVAL
I blinda lyssningstester jämförde fler än 700 internationella audionomer Resound
LiNX Quattro med valfria hörapparater från andra tillverkare i premiumsegmentet.

Re Sound L iNX Q uattro

Resultaten visade att de med ReSound LiNX Quattro:
Andra höra ppa rate r i pre mi umse gme ntet

• Kunde fokusera på tal avsevärt bättre i bullriga miljöer

I ett dubbelt blindtest föredrog lyssnare ReSound

• Upplevde 17 % bättre taluppfattning från olika håll i bullriga miljöer

LiNX Quattro till 95 % för musik jämfört med andra

• Upplevde att ljudkvaliteten var avsevärt bättre för musik*

hörapparater i premiumsegmentet.*

* Schumacher et al, 2019

* Jespersen et al, 2018.
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Fylligare

F YLLIGT O CH BAL ANSERAT PÅ ALL A FREK VENSER

Fylligare
Från fågelkvitter och barnskratt till musikkonserter, finns det
praktiskt taget inga gränser för klart och rent ljud. Oavsett
om det gäller nyanserade höga toner eller variationer i
musikrytmen gör de fina detaljerna hela ljudmiljön fylligare
och livligare.
Med förbättrad klarhet och fyllighet hos ReSound LiNX
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oavsett ljudmiljö. De kommer att höra tal tydligare, bättre
uppfatta varifrån ljuden kommer och uppleva bredare
ljudomfång och högre tonlägen. Resultatet blir en klar
ljudupplevelse med flera lager av ljud.

“

Det här är bättre än allt annat som jag har
hört på länge. Nu har jag en mer komplett
ljudmiljö. Det börjar låta som musik. Det är
riktigt imponerande.

”

Professor Andrew Hugill, kompositör och musikvetare som

slutade uppträda efter att ha fått diagnosen Menieres sjukdom.

K R I STA LLK L A R H Ö RU P P LE V E L S E

Quattro kommer användaren att kunna uppleva bättre ljud

IMPULS-BRUSREDUCERING

Genom att kontinuerligt utbyta information om ljudmiljön kan två

Denna funktion kan justeras i anpassningsprogrammet och dämpar nivån på

hörapparater dynamiskt optimera polära mönster och mikrofoninställningar i

plötsliga höga ljud – som porslinsklirr eller skramlande nycklar – genom att

alla ljudmiljöer.

dämpa förstärkningen av korta höga ljud och bibehålla nivåerna för svaga

Användaren kan fokusera på ljuden som är av intresse utan att gå miste om

röstljud.

andra omgivningsljud.

Användaren får ökad komfort i miljöer med plötsliga höga ljud.

SPATIAL SENSE ( AVANCERAD OMNI)

DFS ULTRA II MED MUSIKL ÄGE

Kombinerar algoritmer som simulerar ytterörats egenskaper och

Återkopplingsanalys med hög precision gör att DFS Ultra II kan förhindra

nivåskillnaderna mellan öronen för att förse hjärnan med naturlig akustisk

återkoppling med extremt hög precision. Musikläget analyserar ljudet under

information för rumsuppfattning.

längre tid för att mer effektivt urskilja återkopplingstoner från toner i musik

Användaren kan uppfatta varifrån ljudet kommer, för en naturligare känsla av

och andra toner.

omgivningen – med bästa möjliga ljudkvalitet.

Användaren kan njuta av ökad komfort, förbättrat ljud och alla nyanser av ett
fylligt ljud, även i krävande ljudmiljöer. Musikläget ger en klarare och fylligare

BINAURAL MIL JÖ OPTIMERING II

musikupplevelse utan ljudförvrängning.

Hörapparaterna samverkar för att analysera och klassificera ljudmiljön med
hög precision och justerar automatiskt förstärkning och brusreducering.

SOUND SHAPER

Användaren kan njuta av optimal hörbarhet och komfort även i snabbt

Den enda frekvenskompressionstekniken som förskjuter högfrekventa ljud

skiftande ljudmiljöer.

nedåt i spektrumet och samtidigt bibehåller en proportionerlig relation mellan
ingångs- och utgångsfrekvenserna. Finns med en ny ”mycket mild” inställning

NOISE TRACKER II

med tröskelfrekvens på 5 kHz och utgångsfrekvens på upp till 8,5 kHz.

Unik spektral subtraktionsteknik som används för att reducera oönskat brus

Användaren får ökad hörbarhet och ljudkvalitet vid höga frekvenser, i

utan att påverka röstsignalen.

synnerhet tal, där traditionell förstärkning är begränsad.

Användaren får ökad komfort i bullriga situationer utan försämrad hörbarhet
av tal.
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Funktioner som bidrar till
den kristallklara hörupplevelsen

BINAURAL DIREC TIONALIT Y III (BINAURAL RIKT VERK AN III)

BREDA STE BANDBREDDEN FÖR MFI-STREAMING

När användaren svarar i telefon på tåget på väg till arbetet är det möjligt

Med en bandbredd upp till 9,5 kHz – den bredaste bland MFi-hörap-

att föra ett samtal. Längs en trafikerad gata kan de höra musiken som

parater – får användare fylligare ljud vid streaming till ReSound LiNX

streamas. Och när de tittar på TV hemma kan de höra mer av ljudet

Quattro.

140
som streamas direkt till hörapparaterna. Oavsett ljudkälla erbjuder
130
alla modeller ReSound LiNX
Quattro-modeller en fylligare och mer
100
detaljerad streamingupplevelse.
110
100
90 IOS- OCH ANDROID TM ENHETER
DIREKTSTREAMING FRÅN
80
I STEREO
70
Användaren kan numera streama
60 ljud i stereo direkt från både iOS- och
Android- enheter* utan några
50extra tillbehör.
40
30
ET T VINNANDE STREAMINGKONCEPT
20
ReSound LiNX Quattro topprankades för ljudkvaliteten vid streaming
10
från iPhone. Lyssnare med nedsatt
hörsel rankade i genomsnitt
0
ReSound LINX Quattro 37%-10
högre jämfört med andra hörapparater i

dB
16
17

premiumsegmentet.**

37%

9,5 kHz
Andra MFi -höra ppa rate r i pre mi umse gme ntet

jämfört med andra
hörapparater i
premiumsegmentet.**

* Från Android version 10 med Bluetooth 5.0 och funktionen Android Streaming to Hearing Aids.
** Aranda de Toro and Groth, 2019

Re Sound L iNX Q uattro

Bättre i genomsnitt
* Groth, 2018

OS L A G B A RT STÖ D F Ö R ST R E A M I N G

2

Oslagbart
stöd för
streaming

EXCEPTIONELL STREAMING FRÅN VALFRI L JUDK ÄLL A

Fler lager av ljud,
action och musik
FÖRSTAHANDSVALET FÖR T V

Bättre självförtroende
när det gäller

Lyssnare föredrog ljudkvaliteten hos ReSound LiNX Quattro
Streamer 2, jämfört med andra premium hörapparater och
deras respektive TV-streamingenheter.

BÄT TRE SJÄLVFÖRTROENDE VID
TELEFONSAMTAL
Användaren kan tala i telefon med förnyat självförtroende
tack vare bättre taluppfattning vid streaming direkt till
hörapparaterna.
F YLLIGARE L JUD FRÅN T V

71%

Användaren kan höra nyheterna, titta på film och höra
filmmusiken med bättre kvalitet på egen volym – medan
resten av familjen tittar med normal volym.
SÖMLÖST L JUD FRÅN ALL A APPAR
Vägbeskrivningar, uppdateringar och aviseringar –

ReS o u n d LiNX Q u at t ro

användaren kan höra röstanvisningar och ljud från alla
appar utan fördröjning.

A n d ra h ö ra p p a rate r i p re m i u mse g m e ntet

FLER HÖGA NOTER O CH TONER I MUSIKEN
* Jespersen et al, 2018

Användaren får klarare och fylligare ljudkvalitet vid
streaming av musik – så att de kan njuta av de fina
detaljerna över ett bredare frekvensomfång.
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71% av tiden vid streaming från ReSound TV/Audio

87%
81%
94%
100%

säger att de kan ge bästa möjliga
anpassning på kortare tid
säger att det minskar

Audionomservice oavsett var
du och användaren befinner er
Överträffa förväntningarna. ReSound ger dig fler möjligheter att hålla

SKICK A FINJUSTERADE INSTÄLLNINGAR DIREKT TILL

direktkontakt med dina användare genom att erbjuda anpassning,

ANVÄNDAREN

finjustering och uppdatering av hörapparater på distans – i realtid.

Erbjud ännu bättre service genom att skicka finjusterade inställningar
direkt till användarens ReSound Smart 3D-app. Med appens

ERBJUD PERSONLIG AUDIONOMSERVICE I REALTID

inbygga betygsättningsfunktion håller du reda på vad de tycker om

OAVSET T VAR ANVÄNDAREN BEFINNER SIG

inställningarna.

Ibland kan det vara besvärligt för användaren att besöka kliniken eller
så kanske de bara behöver ett kort uppföljningsbesök. Nu finns det

SK APA SKRÄDDARSYDDA HÖRPROGRAM ÅT

ett flexibelt sätt för dig att förbli tillgänglig samtidigt som du kan

ANVÄNDAREN

vara säker på att användarna får den hjälp de behöver. Vår nya tjänst

ReSound Assist Live är en heltäckande fjärrservice för audionomtjänster

säger att de kan ge

ReSound Assist Live* och appen ReSound Smart 3D™ gör det enkelt

som gör det möjligt att erbjuda personligt anpassad hörselvård.

en bättre hörupplevelse

att utföra anpassning online. ReSound Assist Live gör det möjligt

Skräddarsy efter användarens behov via:

antalet klinikbesök

att kommunicera med användaren i realtid och utföra anpassning

• Livesessioner på kliniken

säger att de skulle rekommendera

oavsett var de befinner sig. Anslut via videosamtal för att finjustera

• Fjärranpassning via videolänk i realtid

ReSound Assist till andra

hörapparater på distans från anpassningsprogrammet ReSound

• Finjustering på distans

Smart Fit™.
Med nya ReSound Assist och ReSound LiNX Quattro kan du vara säker

* GN Hearing undersökning, 2017

på att dina klienter alltid får bästa möjliga service.

* Fråga din ReSound-representant för information om när tjänsten kommer att finnas tillgänglig
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3

Support och
personlig
anpassning

BAT TERISTATUS

Svep enkelt fram vanliga miljöprogram – som ”Allround, Restaurang,

Användaren kan se batteriets laddning i motsvarande laddningsbar

Musik och Utomhus”

hörapparat och får ett meddelande när de behöver laddas. Under
laddning övervakar appen statusen och meddelar när laddningen är klar.

SOUND ENHANCER
Bas, mellanregister och diskant kan justeras med lättanvända

GEO TAGGNING

skjutreglage. Filter och snabbknappar erbjuder ett snabbt sätt att

När användaren finner en inställning som alltid fungerar kan

optimera ljudet.

inställningen sparas som en ”favorit”. Inställningen kan även geotaggas,
dvs. knytas till en geografisk plats, så att den aktiveras automatiskt nästa

SKRÄDDARSYDD

gång de befinner sig på platsen.

HÖRUPPLEVELSE
För att anpassa hörupplevelsen

HIT TA HÖRAPPARATERNA

ytterligare kan användaren enkelt

ReSound LiNX Quattro har utvecklats för att alltid finnas inom räckhåll.

och diskret justera hörapparaternas

Användaren kan se hur nära apparaterna finns och den senaste

inställningar via mobiltelefonen.

registrerade positionen på en karta.

Appen ReSound Smart 3D är
intuitiv och lätt att använda så att

LINDRING AV TINNITUS

användaren kan få bästa möjliga

Du kan hjälpa personer med tinnitus att bryta den ”onda cirkeln” och

hörupplevelse i alla miljöer.

lindra besvären genom att avleda uppmärksamheten från tinnitus
med olika lugnande bakgrundsljud. Ljuden styrs oberoende av
hörapparaternas mikrofoner och användaren kan enkelt justera volymen
på ett stort utbud av vitt brus och naturljud.

22
23
S U P P ORT & P ER S O N LI G A N PA S S N I N G

Optimering när
som helst och
var som helst

PROGRAMK ARUSELL

L ÅNG BAT TERITID I ET T LITET PAKET
ReSound LiNX Quattro introducerar den mest avancerade laddningsbara
hörapparaten med lättanvända och tillförlitliga funktioner. Användaren kan
förlita sig på sina hörapparater längre än ett dygn tack vare ett inkapslat litium-

Kräver inga instruktioner – användaren placerar hörapparaterna i den lättanvända
laddningsasken och får 24 timmars batteritid på några timmar – även om de
streamar ljud 50% av tiden. Användaren kan se batteriets laddning i motsvarande
hörapparat i appen ReSound Smart 3D och får ett meddelande när batteriet är
svagt. När hörapparaterna placeras i laddaren anger LED-indikatorer pågående
laddning och när de är klara för bruk.

F YLL PÅ BAT TERIERNA MED EN SNABBL ADDNING
Om användaren är på språng, reser eller glömmer att ladda
under natten kan hörapparaterna snabbladdas under dagen.

LADDNINGSTID

BATTERITID

3 timmar

=

1 timme

=

30 minuter

=

jonbatteri, en kompakt och diskret storlek och lång batteritid.
På natten placeras hörapparaterna i den induktiva laddaren så att de är klara
att användas nästa dag. Du kan erbjuda en tillförlitlig laddningslösning som
räcker hela dagen.

30
24
16
8

med 50%
streamingtid
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4

Världens mest
avancerade
laddningsbara
lösning

ENKEL L ADDNING O CH L ÅNG BAT TERITID

ELEGANT O CH DISKRET BÄRBAR L ADDARE
De nya laddningsbara hörapparaterna levereras med en ny och elegant

Friheten att
kunna ladda överallt

designad bärbar laddningsask. Induktionsladdning gör det enkelt att
laddningskontakter. LED-indikatorer på asken visar askens laddningsstatus och

Den kompakta och exklusiva bärbara laddningsasken får plats
i fickan eller väskan och skyddar och laddar hörapparaterna i

indikeringslampor på hörapparaterna visar när laddning pågår. Den bärbara

alla situationer. Denna lätta och snygga laddningsask kan vara

laddningsasken har kapacitet för tre fulla laddningar av båda hörapparaterna

ansluten till vägguttaget hemma och enkelt tas med vid behov.

och gör det enkelt att ladda där det inte finns tillgång till vägguttag.
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placera hörapparaten i laddaren utan att behöva bekymra sig om fysiska

Ett komplett utbud av
högpresterande modeller
som passar alla behov
och preferenser
ReSound LiNX Quattro finns i alla varianter, bland annat som
attraktiv kosmetisk mini RIE, lättanvända BTE-modeller, samt
i-örat modeller med trådlös teknik – inklusive den allra första
– världens mest avancerade laddningsbara lösning.
L ÅG BAT TERIFÖRBRUKNING O CH HÖG

LITEN O CH ELEGANT RIE

PRESTANDA MED FUNKTIONER SOM

För den som värdesätter diskreta hörapparater är mini

ANVÄNDAREN KOMMER AT T ÄLSK A

RIE-modellen kosmetiskt tilltalande och svår att upptäcka.

ReSound LiNX Quattro är den första hörapparaten på

Den är så liten och nätt att den är praktiskt taget osynlig –

marknaden som kan streama stereoljud direkt från både iOS-

hörtelefonslangen ligger tätt mot huvudet och anpassar sig

och Android-enheter. Användaren kan ansluta till teleslinga

till den första böjen i hörselgången.

med telespolen som finns i standard RIE- och BTE-modeller
och kan fås som tillval för de flesta i-örat modeller. Samtliga
modeller har låg strömförbrukning och ökad prestanda så att
du kan erbjuda en komplett hörsellösning.
TRYGGHET MED ISOL ATE NANOTEKNIK
ReSound LiNX Quattro RIE- och BTE- hörapparater är
belagda med iSolate™ nanobeläggning för optimal
hållbarhet och uppfyller kapslingsklass IP68.

T E K N I S K ÖV E R S I K T
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2,4 GHz trådlösa CIC-modellen och en laddningsbar mini RIE

Intuitivt stöd för alla
funktioner
BÄT TRE ANPA SSNINGSUPPLEVELSE

INDIKERING AV STATUS PÅ L ADDNINGSBARA BAT TERIER

– REDAN VID FÖRSTA ANPA SSNINGEN

PÅ SK ÄRMEN

ReSound Smart Fit 1.6 är kompatibel med branschstandarden Noahlink

Vid anpassning är det enkelt att se batteristatusen på de laddningsbara

Wireless programmeringsgränssnitt. Programmet är snabbt och stabilt

hörapparaterna direkt på displayen.

och gör det enkelt att snabbt anpassa ReSounds hörapparater. ReSound
Smart Fit gör det enkelt att kommunicera och dela information med

IMPULS-BRUSREDUCERING

patienterna, både på kliniken och på distans.

Utjämning av tillfälliga ljudtoppar. Impuls-brusreducering kan justeras
efter kundens individuella ljudkänslighet för plötsliga starka ljud

ET T FRAMTIDSSÄKERT VAL

(Av, Svag, Måttlig, Stark).

För att säkerställa optimal funktionalitet och bästa möjliga upplevelse
kan användare av ReSound LiNX Quattro få sina hörapparater

FREK VENSRESP ONSKONTROLL

uppdaterade med senaste programversioner och funktioner om tjänsten

Eftersom hörapparaternas frekvensområde har utökats till 9,5 kHz, har

har aktiverats i ReSound Smart Fit. Detta kan göras direkt på kliniken

alla anpassningsinställningar uppdaterats. Ytterligare en inställning finns

eller på distans via appen ReSound Smart 3D.

tillgänglig för höga frekvenser för optimering av respons.
”MYCKET MILD” INSTÄLLNING FÖR SOUND SHAPER
Finns med en ny ”mycket mild” inställning med en tröskelfrekvens
på 5 kHz och utgångsfrekvens på upp till 8,5 kHz.
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Förbättrad
anpassningsupplevelse

Bakom den klara ljudupplevelsen
ETT KOMPLETT UTBUD AV TILLFÖRLITLIGA, ROBUSTA OCH DISKRETA HÖRAPPARATER

14

12

RIE
61-DRWC

-

RIE
61-DRW

RIE
62-W/
DRWT

LP

ITE

MIH

HP

MP

UP

WARP-kompression (WDRC)
– antal band

17

17

17

17

CIC-W

LP

MP

HP

UP

Binaural Directionality III (Binaural riktverkan III)
Frekvens (Hz)

Spatial Sense (Avancerad Omni)

Frekvens (Hz)

Natural Directionality II (Naturlig Riktverkan II)

Frekvens (Hz)

Natural Directionality II (Naturlig Riktverkan II)

Riktningsmixprocessor

Softswitching
Autoscope Adaptive Directionality
(Adaptiv riktverkan)
Multiscope Adaptive Directionality
(Adaptiv inzoomning)
Adaptive Directionality (Adaptiv riktverkan)
Binaural Envorinmental Optimizer II
(Binaural miljöoptimering II)
Miljöoptimering II

BTE 67-DWT

dB HL

Justerbar riktningsmix

dB HL

Synkroniserad softswitching

Synkroniserad softswitching

Öppen

Softswitching
Autoscope Adaptive Directionality
(Adaptiv riktverkan)
Binaura Environmental Optimizer II
(Binaural Miljöoptimering II)
Miljöoptimering II

Stängd

Frekvens (Hz)

dB HL

Riktningsmixprocessor

Justerbar riktningsmix

ITC-DW / ITC-DWT*

LP

MP

HP

UP

Frekvens (Hz)

Frekvens (Hz)

Noise Tracker II (Brusreducering II)
Expansion

Impuls-brusreducering

Wind Guard
Sound Shaper

Wind Guard

dB HL

Expansion

dB HL

Impuls-brusreducering

dB HL

Noise Tracker II (Brusreducering II)

DFS Ultra II

Sound Shaper

Öppen

BTE 77-DWT

DFS Ultra II

Music Mode (Musikläge)

Stängd

Synchronised Acceptance Manager

Music Mode (Musikläge)

ITE-DW / ITE-DWT*

MP
Frekvens (Hz)

Acceptance Manager
Frekvens (Hz)

Ultimat

Avancerad

dB HL

Förstärkning av låga frekvenser*
Förstärkningsmetod
(WDRC/Semi-linear/Linear)*
Tinnitus Brusgenerator

Förstärkning av låga frekvenser (endast UP)
Förstärkningsmetod
(WDRC/Semi-Linear/Linear – endast UP)
Tinnitus Brusgenerator

Grundläggande

MIH-W / MIH-WT*

BTE 88 -DWT

Sterling
gray

Anthracite

Black

dB HL

Synchronised Acceptance Manager

* Endast UP-hörtelefon och Power BTE

ITC

AUDIOLOGISKA FUNKTIONER

Spatial Sense (Avancerad Omni)
Binaural Directionality (Binaural Riktverkan)

CIC

dB HL

MODELL

Beige

Light
blonde

Medium
blonde

Dark
brown

Pearl
white

Silver

Gloss
anthracite

Gloss
black

Gloss
medium
blonde

Monza
red

Ocean
blue

Light

Beige

MP

Medium
brown

Brown

HP

UP

Dark
brown

* Modellerna WT och DWT kan utrustas med telespole som tillval

HP

UP
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17

Frekvens (Hz)

Översikt av audiologifunktioner för i-örat modeller, teknisk nivå 9

Teknisk nivå 5

AUDIOLOGISKA FUNKTIONER
WARP-kompression (WDRC)
– antal band
Binaural Directionality III (Binaural Riktverkan III)

Frekvens (Hz)

dB HL

Teknisk nivå 7

dB HL

Teknisk nivå 9

dB HL

MODELL

Frekvens (Hz)

Frekvens (Hz)

Översikt av RIE och BTE audiologi och tekniska nivåer

Batteristatus

Kompatibilitet

INDIKATORER FÖR LADDNINGSBARA MODELLER

STREAMING, APPKONTROLL OCH TRÅDLÖSA TILLBEHÖR

Mobiltelefoner och appfunktioner
Mobiltelefon

MARKNADSLEDANDE TRÅDLÖSA TILLBEHÖR

iPhone*

ReSound LiNX Quattro och ReSound trådlösa tillbehör fungerar

Aktuell batteristatus på
laddningsbara hörapparater
0% – 20% laddning
20% – 40% laddning

tillsammans som ett intelligent system för en sömlös hörupplevelse.

Android-telefoner

Du kan erbjuda ett komplett ekosystem av trådlösa tillbehör för att

Övriga mobiler med Bluetooth

förbättra hörupplevelsen för telefonsamtal, bullriga och ekande miljöer
och på avstånd.

Kompatibel ReSound produkt
Telefonsamtal

ReSound LiNX Quattro

Användning av app

ReSound Smart 3D

Telefonsamtal**

ReSound LiNX Quattro

Användning av app

ReSound Smart 3D

Telefonsamtal

ReSound LiNX Quattro och TelefonClip+

* Appen ReSound Smart 3D finns för iPhone, iPad och iPod touch.
Gå till resoundpro.com/compatibility för en komplett lista över kompatibla enheter.

34
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** Kompatibelt från Android version 10 och Bluetooth 5.0 med funktionen Android Streaming to Hearing Aids.

40% – 60% laddning

T E K N I S K ÖV E R S I K T

60% – 80% laddning
80% – 100% laddning

Streamingfunktioner

Kontrollfunktioner
TelefonClip+

Multi Mic

Micro Mic

TV/Audio
Streamer 2

Laddningsbar –
bärbar

A/C nätadapter
för vägguttag
– stationär

STREAMERFUNKTIONER

Batteristatus på bärbar
laddningsask
< 10% laddning

10% – 33% laddning

33% – 66% laddning

66%–100% laddning

Strömkälla

Ljudkvalitet
Röstupptagning

Laddningsbar –
bärbar
Stereo (A2DP)
Riktad
mikrofon

Laddningsbar –
bärbar
Mono
Riktad
Rundupptagande
•

Line-in

•

Ljudstreaming
frekvensomfång

ReSound
Smart 3D

TelefonClip+

Fjärrkontroll 2

Fjärrkontroll

Binaural
Växla (1-2-3-1…)

Mon-/binaural
Växla (1-2-3-1…)
Växla (1-2-3-1…)
•
•

Binaural
Växla (1-2-3-1…)

VOLYM- OCH PROGRAMFUNKTIONER

Telespole

FM-kompatibilitet
(FM-mottagare krävs)

Översikt av funktioner i Sound Enhancer*

Mono

Stereo

Riktad
mikrofon
•

100-8000
Hz ±3 dB

Mon-/binaural
Direktval
Direktval
•
•

•

ÖVRIGA FUNKTIONER

•

A2DP-streaming:
100-8000 Hz ±3 dB
100 Hz till 10000 Hz
(Telespole:
Telefon: 200 Hz till
350-8000 Hz)
3400 Hz

Volymjustering
Val av hörapparatens program
Val av streamingkälla
Balansering av hörapparatvolym mot streamingvolym
Mikrofonavstängning hörapparat

100 – 10000 Hz

ReSound Assist
Snabbknappar – genvägar till ljudoptimering
Sound Enhancer – justering av vindbrus, brus, tal*
Sound Enhancer – justering av bas/mellanregister/diskant
Justering av tinnitusfunktioner
Skapa favoritprogram med eller utan geotaggar
Ändring av program-/streamernamn
Hitta borttappade hörapparater
Telefonanvändning
Visning av kontrollfunktioner
Visning av batteristatus på laddningsbara RIE 61
* Tillgängligt i ReSound LiNX Quattro 9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program

Brus

Tal

Vind

B/M/T

Allround

•

o

•

•

Restaurang

•

•

•

•

Utomhus

•

o

•

•

Musik

•

o

•

•

Akustisk telefon

•

•

•

Telespole/slinga
(i normalprogram)

•

•

•

DAI (i normalprogram)

•

•

•

Alla streamingprogram

•

•

•

• Tillgänglig med olika standardinställningar*
o Tillgänglig med adaptiv riktverkan (Autoscope eller SoftSwitching)
* Sound Enhancer tillgänglig i teknisk nivå 9

•
•

•

På ReSound förstår vi hur viktigt det är för dig att ha en
partner som du kan lita på – en som inte bara har den
senaste tekniken, utan även ett gemensamt mål att göra
sitt yttersta för att hjälpa personer med nedsatt hörsel
vänja sig vid ett liv med hörapparater. Därför är det bra att
veta att vi har arbetat med att få livet att låta bättre i över
150 år, så att hörapparatsanvändare kan höra mer, göra mer
och uppleva mer än de någonsin kunnat föreställa sig.
ReSound ingår i GN Group – och är pionjärer inom
högklassigt ljud, från världsledande ReSound hörapparater
till Jabra headset och sporthörlurar. GN Group grundades
1869, har över 5.000 anställda och är börsnoterat på
NASDAQ OMX Köpenhamn.
Läs mer om hur du kan hjälpa dina kunder återfå
självförtroendet med det detaljrika ljudet i ReSound LiNX
Quattro™. resoundpro.com

facebook.com/gnhearingSE
twitter.com/resoundglobal
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