Erbjud
en bättre
hörupplevelse
EN GUIDE FÖR AUDIONOMER

Förbättra dina patienters
hörupplevelse med alla
fördelar ReSound trådlösa
tillbehör erbjuder
Vi tar numera för givet att tekniken ger oss underhållning, hjälper oss
att söka information och ger oss möjligheten att kommunicera med

Hörapparater
som fungerar som
trådlösa hörlurar

människor över hela världen. På ReSound vill vi uppmuntra personer med
nedsatt hörsel att uppleva teknik på ett enkelt sätt.
Vår egenutvecklade teknik för 2,4 GHz trådlös kommunikation
ReSound trådlösa tillbehör anpassar sig till hur människor lever idag.

i hörapparater gör det möjligt att ansluta ReSound trådlösa

Tillbehören är så pass lättanvända och intuitiva att användaren kan hitta

hörapparater till iPhone, iPad och iPod touch.

nya sätt att använda sina hörapparater och få bättre livskvalitet.

Det innebär att användaren kan streama musik, ringa telefon- och
videosamtal och få tydliga färdanvisningar i navigeringsappar.

ReSound erbjuder ett heltäckande utbud av trådlösa tillbehör för
ljudstreaming, smidig inställning och personlig anpassning. Användaren

DIREKTSTREAMING FRÅN ANDROID

hör bättre – till och med i bullriga miljöer – och får bättre självförtroende

Användaren kan nu även streama direkt från Android-telefoner*

i sociala sammanhang. De kan också koppla av tillsammans med

utan någon extra utrustning.

familjen framför TV:n eller titta på YouTube på en iPad tillsammans med
barnbarnen.
Vare sig det gäller telefonsamtal, ﬁlm eller en lågmäld konversation i ett
bullrigt kafé, justeras varje ljud till användarens hörselnedsättning för att
ge en naturlig och avkopplande hörupplevelse.
* Från Android version 10 med Bluetooth version 5.0

Utökad räckvidd och
bättre taluppfattning
ReSound Micro Mic och Multi Mic är små och diskreta mikrofoner som

RESOUND MICRO MIC

fästs på kläderna och ökar signal-/brusförhållandet så att användaren

Micro Mic är lättanvänd och tar bara några sekunder att parkoppla med

kan höra tal bättre i bullriga miljöer.

ReSound trådlösa hörapparater. När användaren fäster den på personen
som han/hon vill höra blir det möjligt att delta i konversationer i miljöer

Med Micro Mic eller Multi Mic kan en person med hörselnedsättning

med mycket bakgrundsljud. Micro Mic har en räckvidd på 25 meter

höra tal på långt håll i miljöer som är så pass bullriga att till och med

och är idealisk för shoppingutﬂykter, restauranger och kaféer och

personer utan hörselnedsättning har svårt att höra. Det betyder att

konversationer i bilen.

användaren kan koppla av och få bättre självförtroende i sociala
sammanhang.

RESOUND MULTI MIC
Multi Mic har samma egenskaper som Micro Mic, men när enheten
placeras liggande på ett bord gör den inbyggda accelerometern att
den förvandlas till en bordsmikrofon så att användaren kan höra alla
personer i närheten. Detta ger ett förbättrat självförtroende vid möten,
seminarier eller familjemiddagar. Multi Mic kan dessutom anslutas till
FM och teleslinga* och har även en ljudingång (minijack) för anslutning
av praktiskt taget alla ljudenheter med hörlursutgång.
Micro Mic

* FM-mottagare krävs

Multi Mic

Telefonsamtal med
kristallklart ljud

Förbättrade
förutsättningar för
bra underhållning

ReSound TelefonClip+ är en diskret enhet som ansluter trådlöst

I många hushåll är TV-tittande en social aktivitet och med ReSound

till Bluetooth-mobiler och möjliggör handsfree samtal. Enheten

TV/Audio Streamer 2 kan hela familjen titta på TV tillsammans med

streamar mottaget ljud direkt till hörapparaterna medan mikrofonen i

en ljudvolym som passar alla.

TelefonClip+ tar upp användarens egen röst. Om användaren störs av
bakgrundsljud ﬁnns det en mikrofonavstängningsknapp som inaktiverar

ENKEL AT T ANSLUTA

hörapparaternas mikrofoner.

TV/Audio Streamer 2 ansluts enkelt till TV:n, musikanläggningen eller
datorn. När den har parkopplats med ReSound hörapparaterna är

STREAMA L JUD

det bara att njuta av det kristallklara ljudet. Användaren lyssnar med

TelefonClip+ kan användas till mer än bara telefonsamtal. Den kan

egna volyminställningar – de andra personerna i sällskapet lyssnar

även streama andra ljudkällor från mobiltelefonen, t.ex. musik. Med

med högtalarens volym. Om användaren går utanför sändarens

TelefonClip+fungerar hörapparaterna som trådlösa hörlurar.

räckvidd och återvänder inom fem minuter återupptar hörapparaterna
anslutningen automatiskt.

ReSound TelefonClip+.
Med detta tillbehör är det möjligt att

TIT TA O CH PRATA SAMTIDIGT
ReSounds appar eller Fjärrkontroll 2 kan användas för att justera

ringa handsfree telefonsamtal med hög

volymen på hörapparaternas mikrofoner och ljudet från TV:n

ljudkvalitet, dämpa bakgrundsljud under

oberoende av varandra, vilket gör det möjligt att prata med andra

samtal och streama musik, poddsändningar

personer i rummet – eller stänga av mikrofonerna för att bara höra

och annat ljud från mobiltelefonen.
Works with
Android
TM

ljudet från TV:n.

ReSound TV/Audio Streamer 2
Användaren kan streama ljud från
en TV, musikanläggning eller dator
direkt till hörapparaterna.

Avancerade och intuitiva
ReSound-appar för en
skräddarsydd hörupplevelse
och kontroll

Smidig kontroll
nära till hands

RESOUND SMART 3D
För användare som har svårt att använda

Enkel och diskret anpassning och kontroll för ReSound

hörapparaternas små knappar erbjuder ReSound

LiNX Quattro, ReSound LiNX 3D eller ReSound ENZO 3D.

Remote Control och Fjärrkontroll 2 smidig

Vår mest intuitiva och avancerade app.

hantering av volym- och programinställningar.
Stora knappar ger bättre taktil återkoppling och
möjliggör diskret kontroll.

RESOUND SMART-APP
ReSound Remote Control

NYHET

Används för att justera volymen och byta

Fjärrkontroll 2 ger dessutom användaren

program enkelt och diskret.

Ge dina patienter möjligheten att inte bara kontrollera, utan
även ﬁnjustera hörapparaterna på ett enkelt sätt.

tillgång till sina andra trådlösa ReSound-

RESOUND CONTROL-APP

tillbehör och inställningar och anslutningar kan

Den första fullt integrerade smartphone-appen för

kontrolleras på den bakgrundsbelysta displayen.

ReSound Fjärrkontroll 2
Används för att justera volymen eller

hörapparater.

stänga av hörapparaternas mikrofoner,

RESOUND RELIEF ™

byta program och få en överblick över

Personer med tinnitus kan dra nytta av appen ReSound

alla inställningar.

Relief som del av ett tinnitusbehandlingsprogram.

Diskret kontroll för alla
trådlösa hörapparater

Överblick
Kontrollfunktioner

Works with
Android
TM

ReSound Smart 3D

ReSound Smart

ReSound Control*

TelefonClip+

Remote Control

Fjärrkontroll 2

Mono-/binaural
Direktval
Direktval

Mono-/binaural
Direktval
Direktval

Mono-/binaural
Direktval
Direktval

Binaural
Växla (1-2-3-1…)

Binaural
Växla (1-2-3-1…)

Mono-/binaural
Växla (1-2-3-1…)
Växla (1-2-3-1…)

TelefonClip+

Multi Mic

Micro Mic

TV/Audio Streamer 2*

Laddningsbar – bärbar

Laddningsbar – bärbar

Laddningsbar – bärbar

A/C nätadapter för
vägguttag – stationär
Stereo

VOLYM- OCH PROGRAMFUNKTIONER

Med appen ReSound Control är det bara att svepa och trycka på skärmen för att
byta program eller justera volymen.

SMIDIG KONFIGURATION MED TELEFONCLIP+
Om användaren har en trådlös hörapparat eller smartphone som inte är kompatibel
med appen ReSound Smart är appen ReSound Control ett bra och diskret alternativ
för ändring av volym, programbyte och kontroll av streamingtillbehör som t.ex.

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

Telefonanvändning/handsfree
Ändring av program-/streamernamn
Bas-/diskantjustering
Display
Skapa favoritprogram med eller utan geotaggar
Sound Enhancer-inställningar**
Justering av tinnitusfunktioner
Hitta borttappade hörapparater
* ReSound TelefonClip+ krävs för användning av appen ReSound Control
** Tillgängligt i ReSound LiNX 2 9 och ReSound ENZO2 9

Micro Mic, Multi Mic och TV/Audio Streamer 2.
ReSound TelefonClip+ krävs för användning av appen ReSound Control

Streamingfunktioner

Works with
Android
TM

STREAMERFUNKTIONER

Strömkälla
Ljudkvalitet
Röstupptagning

Stereo (A2DP)

Mono

Mono

Riktad mikrofon

Riktad/rundupptagande
mikrofon

Riktad mikrofon

Telespole
Line-in
FM-kompatibilitet (FM-mottagare krävs)
** Första generationen av TV/Audio Streamer är inte kompatibel med: ReSound LiNX
™, ReSound LiNX2™, ReSound ENZO™, ReSound ENZO2™, ReSound Up Smart™ och ReSound Enya™ (ITE, ITC).

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, vilket innebär att du kan hjälpa dina patienter
höra mer, göra mer och uppleva mer än de någonsin
kunnat föreställa sig.
ReSound ingår i GN Group – och är pionjärer inom

Globalt huvudkontor
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Tel: +45 4575 1111
resound.com
Sverige
GN Hearing Sverige AB.
Box 11034
404 21 Göteborg
Tel: +46 31 800 150
resound.com

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.
resoundpro.com/wirelessconnectivity
facebook.com/gnhearingSE
twitter.com/resoundglobal
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