EN GUIDE FÖR AUDIONOMER

Så mycket
mer än
bara förstärkning
En komplett hörsellösning för
grava hörselnedsättningar

ReSound ENZO Q
– mer än bara rå kraft
KRISTALLKLART, BEKVÄMT OCH HÖGKLASSIGT LJUD

PRAKTISK FJÄRRSUPPORT I REALTID

Självförtroende börjar med en hörupplevelse som gör

Med ökad ljudbearbetningskapacitet, minne och

ReSound Assist och nya ReSound Assist Live

det möjligt att höra och njuta av alla ljud – i alla slags

effektivitet utgör vår mest kraftfulla chip-plattform

erbjuder fler sätt att komma närmare dina

ljudmiljöer – klart, bekvämt, pålitligt och problemfritt.

grunden för marknadens mest avancerade

användare och finjustera deras hörapparater var de

ReSound ENZO Q, vår nyaste Premium-Plus hörapparat

ljudbearbetningsteknik.

än befinner sig.

OSLAGBARA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH

ETT PERFEKT KOMPLEMENT TILL COCHLEARTM

DIREKTSTREAMING

IMPLANTAT

Streama direkt från iOS- och Android™-enheter och

Skapa en kompletterande bimodal lösning som

njut av klart och bekvämt ljud i telefonen, vid TV:n och

förbättrar taluppfattning i bullriga miljöer och

musiklyssnande.

ljudlokalisering, inklusive direktstreaming till båda

för grava hörselnedsättningar, är en komplett
hörsellösning som ger högkvalitativt ljud från alla håll,
kraftfull förstärkning utan återkoppling och sömlös
anslutning till praktiskt taget alla slags ljudkällor.
Kombinerat med finjustering på distans via ReSound
Assist och livesupport med nya ReSound Assist Live
är resultatet en mer kraftfull och personligt anpassad
hörupplevelse än någonsin.

öronen.

ReSound ENZO Q hjälper personer med grav
hörselnedsättning att uppnå sin fulla potential – utan
undantag.

SKRÄDDARSY EFTER EGNA PREFERENSER
Oavsett var användaren befinner sig är det möjligt att
justera hörapparaterna och hörupplevelsen direkt från
mobiltelefonen.
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Kristallklart, bekvämt och
högklassigt ljud

ReSound Smart FitTM

HÖGPRESTERANDE CHIP-PLATTFORM

bullerhantering. Genom att använda noggrann miljöanalys, justerar

Från första anpassningen till finjustering på distans, erbjuder Smart

ReSound ENZO Q bygger på vår mest kraftfulla chip-plattform hittills

Environmental Optimizer II automatiskt volymen och NoiseTracker II

Fit snabb och intuitiv anpassning. Du får tillgång till verktygen

– helt nyutvecklad för att erbjuda marknadens mest avancerade

justerar brusreduceringen till rätt nivå för att hålla störande bakgrundsljud

som krävs för att uppfylla individuella preferenser och ett brett

ljudbearbetning. Resultatet är ett klart och bekvämt ljud, mängder av

på en bekväm men ändå hörbar nivå. Impuls-brusereducering dämpar

urval av anpassningsinställningar. Med hjälp av olika inställningar

anslutningsmöjligheter och upp till 20 % längre batteritid.

plötsliga höga ljud som kan vara särskilt obehagliga när de hörs genom en

för kompression, tidskonstanter och förstärkning kan du skapa en

hörapparat.

personligt anpassad ljudupplevelse för varje person som använder

KLART LJUD
Klart ljud är en nödvändighet för personer med grav hörselnedsättning.
De visar också större variationer i preferenser för förstärkning. Sound

ReSound ENZO Q.
MINDRE ÅTERKOPPLING, MER FÖRSTÄRKNING
Klart ljud är endast möjligt om hörapparaten kan ge tillräcklig

Shaper frekvenskompression hjälper användaren höra högfrekventa ljud

REAL EAR-MÄTNINGAR

förstärkning utan återkoppling. DFS Ultra II ökar förstärkningen för alla

Funktionen AutoREM har visat sig vara cirka 15 % snabbare för

som annars skulle gå förlorade på grund av hörselnedsättningen.

anpassningar utan att försämra ljudkvaliteten i dynamiska vardagliga

matchning av föreskrivna målvärden än manuella justeringar1.

ljudmiljöer.

Med AutoREM som guidar dig steg för steg är det enklare att

BÄTTRE ALLROUND-HÖRSEL
Att kunna höra i bullriga miljöer är en stor utmaning för personer med

Konkurrerande hörapparat

ReSound ENZO Q

hörselnedsättning. Binaural riktverkan III – en unik tillämpning av riktade

en rad olika föreskrivna målvärden. Mätdata sparas i din NOAH-

mikrofoner – ger användaren en naturligare hörupplevelse. Tekniken
FJÄRRTJÄNSTER

rumsupplevelse.

Användarna upplevde dubbelt så bra
taluppfattning med röstljud från sidan eller
bakifrån2

automatiskt och noggrant matcha Real ear-förstärkning med
databas och kan sedan granskas i Real ear-mätmodulen.

fångar upp ljud från alla håll – inte bara framifrån – för en förbättrad

60%

förbättring av taluppfattning
framifrån i bullriga miljöer1

Den första anpassningen görs alltid på kliniken och efter det kan

89%

av tiden uppfattade lyssnare
impulsljud såsom klirrande
flaskor som mjukare med
impuls-brusreducering3

du använda tjänsten ReSound Assist i anpassningsprogrammet för
BEKVÄMT LJUD
Extra höga förstärkningsnivåer hjälper personer med grav
hörselnedsättning känna sig anslutna och trygga med omgivningen, men
det kan vara tröttsamt när ointressanta eller obehagliga ljud förstärks.
ReSound ENZO Q skapar rätt balans med avancerad brus- och
4

att hålla kontakt med dina användare på distans. Den nya tjänsten
FeedbackFeedback
management
active
management
active

Hand nearHand
HA near HA

H a n d n ä ra hörapparat

ReSound Assist Live gör det enkelt att justera hörapparater på

Åte rko p p lings hanter ing aktiv

distans.

J ä mför t m e d a ndra höra p p a rate r fö r g rava h ö r s e l n e d s ät t n i n g a r i p re m i u m s e g m e ntet ,
förhi ndrade DF S U lt ra I I Re S o u n d EN ZO Q frå n at t g e n e re ra e n åte r ko p p l i n g s p i k n ä r e n h a n d h ö ll s
nä ra höra ppa rate ns m i k rofo n e r.

1. Koehler & Kulkarni, 2014

1. Fördelarna med riktade mikrofoner jämfört med rundupptagande mikrofoner (data på fil)
2. Jämfört med andra hörapparater i premiumsegmentet med kraftig riktverkan för grav
hörselnedsättning, Jespersen et al, 2017
3. Sjolander et al, 2019
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Enkel och personlig
ljudinställning

PROGRAMKARUSELL
Svep enkelt genom miljöprogrammen – från Allround och
Restaurang till Musik och Utomhus.
SOUND ENHANCER

Alla personer är unika och har olika behov beroende

När bättre hörbarhet krävs kan talfokus ökas och brus

på ljudmiljön. Detta kräver en personligt anpassad

– även vindbrus – reduceras med enkla skjutreglage på

hörsellösning och hörupplevelse. För en modern och praktisk

mobilskärmen. Filter och snabbknappar erbjuder ett

nivå av personlig anpassning kan dina användare styra

snabbt sätt att optimera ljudet.

hörapparaterna direkt från sin mobiltelefon.
GEOTAGGAR
Med appen ReSound Smart 3DTM kan användarna skapa

När användaren hittar en inställning som fungerar

bästa möjliga hörupplevelse i alla miljöer helt enkelt genom

kan den sparas som en favorit. Inställningen kan även

att svepa och välja på mobilskärmen – lika enkelt som att

geotaggas, dvs. knytas till en geografisk plats, så att den

läsa ett sms.

aktiveras automatiskt nästa gång användaren befinner
sig på platsen.

Appen är lättanvänd och diskret och ger dina användare
kontroll direkt i handen. Användaren kan välja mellan en rad

HITTA HÖRAPPARATERNA

olika program för olika ljudmiljöer och t.ex. justera talfokus

ReSound ENZO Q har utvecklats för att alltid finnas

och brusreducering för att passa den aktuella miljön.

inom räckhåll. Användaren kan se hur nära apparaterna
befinner sig och den senaste registrerade positionen på
en karta.
LINDRING AV TINNITUS
Den som lider av tinnitus kan enkelt justera nivån på
terapeutiska och lindrande tinnitusbehandlingsljud utan
att påverka hörapparaternas volym.
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Ännu fler anslutningsmöjligheter och
direktstreaming
Användaren kan streama direkt från
iOS- och AndroidTM-enheter till sina
hörapparater och njuta av klart och
bekvämt ljud. Att tala i telefon, titta på TV
eller lyssna på musik är lika enkelt som att
använda trådlösa stereohörlurar.
RESULTATET ÄR IMPONERANDE
Forskning visar att användare i genomsnitt kan uppfatta
50 % mer av konversationen när ljudet streamas till
hörapparaterna, jämfört med ett vanligt telefonsamtal.1
STÖD FÖR TELESLINGA
ReSound ENZO Q har en inbyggd telespole som låter
användare ansluta till teleslinga så att de kan njuta av
förstärkt ljud direkt i hörapparaterna på offentliga platser
som föreläsningssalar och teatrar.

1. Jespersen & Kirkwood, 2015.
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Trådlösa tillbehör
som gör livet enklare
ReSounds trådlösa tillbehör hjälper användare i krävande
ljudmiljöer både på jobbet och fritiden. De eleganta

RESOUND MULTI MIC

RESOUND REMOTE CONTROL

Ansluter till teleslinga och FM-

Fjärrkontrollen har stora och

system . Denna mikrofon fästs direkt

lättanvända knappar – idealiskt för

på kläderna på samtalspartnern. Den

personer med begränsad motorik.

kan även placeras på ett bord och

Tack vare den kompakta storleken är

användas som bordsmikrofon för

det enkelt att snabbt justera volymen

gruppkonversationer.

och byta hörprogram på ett diskret

1

sätt.

tillbehören samverkar i ett intelligent ekosystem för en
sömlös hörupplevelse utan ljudfördröjningar.
ReSounds tillbehör är både framtidssäkra och
bakåtkompatibla – de gör det enkelt att ansluta till praktiskt
taget alla typer av ljudkällor och streama ljudet direkt till
ReSound ENZO Q hörapparater.

RESOUND MICRO MIC

RESOUND FJÄRRKONTROLL 2

Denna mikrofon gör det lättare

Användaren kan enkelt och

att hålla en konversation i bullriga

bekvämt kontrollera volym och

miljöer. Fäst den på samtalspartnerns

programomställningar, justera

kläder – den har en räckvidd på 25

hörapparaterna, stänga av

meter i fri sikt.

mikrofonerna, byta program och
kontrollera alla anslutningar till
trådlösa tillbehör. Allt syns på en
tydlig display.

ReSound
Micro Mic

ReSound
Multi Mic

ReSound
TV/Audio Streamer 2

RESOUND TV/AUDIO STREAMER 2

RESOUND TELEFONCLIP+

Streamar ljud från TV:n direkt till

Fäst den på kläderna för att ringa

hörapparaterna. Användarens volym

telefonsamtal med hög ljudkvalitet,

kan ställas in oberoende av volymen

dämpa bakgrundsljud eller streama

som andra tittare hör genom att

musik eller annat ljud från en

använda en ReSound fjärrkontroll.

mobiltelefon eller annan enhet med
Bluetooth®.

ReSound
TelefonClip+
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ReSound
Remote Control

ReSound
Fjärrkontroll 2

1. FM-mottagare krävs
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Audionomservice oavsett var du
och dina användare befinner sig
Njut av fler sätt att komma närmare dina användare och överträffa

BÄTTRE DIREKTKONTAKT MED ANVÄNDARNA

deras förväntningar. ReSound Assist Live är en spännande ny funktion

Med vår heltäckande lösning för hörselvård på distans ReSound

för finjustering på distans i tjänsten ReSound Assist1 som gör det

Assist, kan du erbjuda personlig service på flera sätt: livesessioner

möjligt att kontakta användare i realtid via videosamtal och justera

på kliniken, anpassning via videosamtal och fjärrinstallation av

hörapparaternas inställningar direkt.

hörapparatinställningar.

ERBJUD PERSONLIG AUDIONOMSERVICE I REALTID OAVSETT VAR
ANVÄNDAREN BEFINNER SIG
Ibland kan det vara besvärligt för användare att besöka kliniken eller

SÅ HÄR SÄGER AUDIONOMER OM RESOUND ASSIST2

så kanske de bara behöver ett kort uppföljningsbesök. Nu finns det
ett flexibelt sätt för dig att förbli tillgänglig och synlig samtidigt som
du kan vara säker på att alla får den hjälp de behöver. Nya ReSound
Assist Live och appen ReSound Smart 3D gör det enkelt att utföra
anpassningar online oavsett var du eller användaren befinner sig.
Anslut via videosamtal för att finjustera hörapparaterna på distans från
anpassningsprogrammet ReSound Smart Fit i realtid.
SKICKA FINJUSTERADE INSTÄLLNINGAR DIREKT
Erbjud ännu bättre service genom att skicka finjusterade inställningar
direkt till användarens ReSound Smart 3D-app. Med appens
inbyggda betygsättningsfunktion håller du reda på vad de tycker om

87%
81%
94%
100%

säger att de kan ge bästa möjliga
anpassning på kortare tid
säger att det minskar antalet
klinikbesök
säger att de kan ge en bättre
hörupplevelse
säger att de skulle rekommendera
ReSound Assist till andra

inställningarna.
1. Fråga din ReSound-representant för information om när tjänsten kommer att finnas tillgänglig
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2. GN Hearing undersökning, 2017
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Ett perfekt komplement
till Cochlear implantat
TM

Personer med hörselimplantat i ena örat kan få stora fördelar av att

Smart Hearing Alliance är ett unikt samarbete mellan Cochlear och

använda en hörapparat i det andra örat. CochlearTM implantatet och en

ReSound som gör det enkelt att erbjuda en bimodal lösning. Cochlear

ReSound ENZO Q hörapparat eller någon annan Resound hörapparat

och ReSound har tillsammans tagit fram en steg för steg-guide för

skapar en kompletterande bimodal lösning som kan förbättra

att hjälpa dig optimera den bimodala anpassningen. Detta inkluderar

taluppfattningen i bullriga miljöer och rumsupplevelsen, i kombination

justering av hörapparatens akustiska indikatorer så att de två enheterna

med ljudkvalitet i toppklass, jämfört med användning av enbart

fungerar som ett och samma system. Smart Hearing Alliance möjliggör

implantat.

dessutom avancerade anslutningslösningar för dina bimodala klienter.

1-4

ANSLUT OCH STREAMA FÖR EN FULL BIMODAL UPPLEVELSE

Förstärkning är
bara en av många
egenskaper

ReSound och Cochlear använder samma teknik för trådlös
kommunikation, vilket betyder att ljud kan streamas simultant till
användarens Cochlear-implantat och deras ReSound hörapparat från
en kompatibel iOS- eller Android-enhet eller andra trådlösa tillbehör.*
Med mer ljud till båda öronen och överlägsen ljudkvalitet jämfört med
användning av enbart ett Cochlear-implantat4, kan användaren ta
telefonsamtal, njuta av musik och TV och tala med en vän i en bullrig
restaurang utan ansträngning.5
* För information om kompatibilitet och enheter gå till cochlear.com/compatibility och resound.com/compatibility
1. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing aids and cochlear implants in opposite ears.
Ear Hear (2004 Feb); 25, 9–21.
2. Morera C, Cavalle L, Manrique M, et al. Contralateral hearing aid use in cochlear implanted patients: Multicenter
study of bimodal benefit. Acta Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.
3. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., et al. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant
recipients wearing a digital hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). J Am Acad Audiol (2009 Jun); 20,
353–373.
4. Farinetti A, Roman S, Mancini J, et al. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and
contralateral hearing aids). Eur Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215.y
5. Preliminary data on file: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685).
2019, Jan. [Sponsored by Cochlear].
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Rådgör med audionom om du behöver hjälp med din hörselnedsättning. Resultaten kan variera och din audionom kan
ge råd om faktorerna som kan påverka dina resultat. Läs alltid bruksanvisningen noggrant före användning. Produkterna
finns inte tillgängliga i alla länder.
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, ellipslogotypen, och märken med symbolerna ® eller ™ är
antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Limited eller Cochlear Bone Anchored Solutions
AB (om inte annat anges).
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Elegant, tillförlitlig
och robust
Frekvens (Hz)

Frekvens (Hz)

ANPASSNINGSOMRÅDE OCH

Oavsett om användaren är aktiv eller inte, är det

dB HL

dB HL

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

vikttigt att hörapparaterna är hållbara och med
robust teknik. ReSound ENZO Q har utvecklats för
att uppfylla behoven hos alla användare.

SUPER POWER
SP BTE 98

EQ98-DWT

med lång batteritid vilket är en stor fördel vid
streaming. Båda modellerna finns i 10 färger för att
passa användarens personliga stil.

1600 Hz/HFA

62

53

Full-on gain (50 dB SPL input)

Max.
1600 Hz/HFA

86
74

83
67

Maximum Output (90 dB SPL Input)

Max.
1600 Hz/HFA

144
136

141
130

dB SPL

500 Hz
800 Hz
1600 Hz
3200 Hz

4,7
0,8
0,8
-

4,2
0,5
0,7
0,2

%

Telecoil sensitivity (1 mA/m input)

Max.

117

113

HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)

HFA

123

113

1600 Hz/HFA

106

98

Equivalent input noise, w/o Noise
reduction

23

27

dB SPL

1/3 Octave Equivalent input noise, w/o
Noise reduction

7

8

dB SPL

100-6120*

100-5200

Hz

1,3/1,7

1,3/3,3

mA

Total Harmonic Distortion

Därför behandlas varje ReSound ENZO Q hörapparat
med iSolate nanobeläggning redan på fabriken.
Beläggningen avvisar vatten, öronvax och smuts
och skyddar den känsliga elektroniken. De nya
hörapparaterna är även damm- och vattenskyddade
med kapslingsklass IP68.

Full-on telecoil sensitivity @ 1mA/m

Sterling
grey

Silver

Pearl white Antracite

Black

Beige

Light blonde Medium
blonde

Dark brown Gloss Black

Frequency range IEC 60118-0: 2015
Current Drain (Quiescent / Operating)
* Mätt enligt IEC60118-0:2015, med 711-Ear simulator coupler.
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IEC 60118-0 2nd
IEC 711
Öronsimulator

Reference test gain (60 dB SPL input)

ReSound förstår hur mycket personer med grav
hörselnedsättning förlitar sig på sina hörapparater.

EQ88-DWHT

IEC 60118-0 3rd
IEC 60118-7
ANSI S3.22
2cc coupler

dB
dB

dB SPL

IEC 60118-0 2nd
IEC 711
Öronsimulator

IEC 60118-0 3rd
IEC 60118-7
ANSI S3.22
2cc coupler

Reference test gain (60 dB SPL input)

1600 Hz/HFA

60

53

dB

Full-on gain (50 dB SPL input)

Max.
1600 Hz/HFA

80
73

73
67

dB

Maximum Output (90 dB SPL Input)

Max.
1600 Hz/HFA

141
135

134
130

dB SPL

500 Hz
800 Hz
1600 Hz
3200 Hz

1,4
0,6
0,8
-

2,8
0,4
0,4
0,1

%

Telecoil sensitivity (1 mA/m input)

Max.

110

103

HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)

HFA

123

114

1600 Hz/HFA

104

98

23

22

dB SPL
dB SPL

Total Harmonic Distortion

Full-on telecoil sensitivity @ 1mA/m
Equivalent input noise, w/o Noise
reduction
1/3 Octave Equivalent input noise, w/o
Noise reduction
Frequency range IEC 60118-0: 2015
Current Drain (Quiescent / Operating)

dB SPL

13

12

100-5270*

100-4940

Hz

1,18/1,4

1,18/1,4

mA

Data i enlighet med IEC60118-0 Edition3.0 2015-06,
IEC60118-7 och ANSI S3.22-2009, supply Voltage 1,3V

HIGH POWER
HP BTE 88

88 och Super Power BTE 98, som båda imponerar

Data i enlighet med IEC60118-0 Edition3.0 2015-06,
IEC60118-7 och ANSI S3.22-2009, supply Voltage 1,3V

Den finns i två kraftfulla modeller: High Power BTE

* Mätt enligt IEC60118-0:2015, med 711-Ear simulator coupler.
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FUNKTIONSÖVERSIKT RESOUND ENZO Q
FÖRDEL

NYTTA

MODELL

KOMPATIBILITETSÖVERSIKT: STREAMING, APPKONTROLL OCH TRÅDLÖSA TILLBEHÖR
9

7

5

Konﬁgurationer

Kontinuerligt utbyte av information om ljudmiljön
öra-till-öra optimerar de polära mönstren och
mikrofoninställningarna i alla ljudmiljöer.

Genom att förse hjärnan med rätt information
från båda öronen blir det möjligt att följa
konversationer utan ansträngning och skifta fokus
naturligt.

Spatial Sense
Kombinerar algoritmer som simulerar ytterörats
egenskaper och nivåskillnaderna mellan öronen för
att förse hjärnan med naturlig akustisk information för
rumsuppfattning.

Förbättrar förmågan att uppfatta varifrån
ljudet kommer för en naturligare känsla för
omgivningen.

10

Audiologiska funktioner
WARP-kompression (WDRC)
– antal band
Binaural Directionality III (Binaural riktverkan III)

17

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

14

12

-

-

-

Detta ger optimal hörbarhet och komfort även när
användaren rör sig i snabbt skiftande ljudmiljöer.

Detta ger användaren ökad komfort i bullriga
situationer utan att försämra hörbarheten av tal.

-

Natural Directionality II (Naturlig Riktverkan II)
Riktningsmixprocessor
-

Synchronised Soft Switching

Noise Tracker II
Unik subraktionsteknik som används för att reducera
oönskat brus utan att påverka röstsignalen.

HP: 13, SP: 675

Tillgängliga färger

Justerbar riktningsmix

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

Batteristorlek

Grundläggande

Binaural Directionality III

-

-

-

-

Noise Tracker II (Brusreducering II)
Impuls-brusreducering

-

Reducerar förstärkningen av plötsliga korta ljud.

Förbättrar hörkomforten vid impulsljud utan att
offra hörbarheten av måttliga och starka ljud som
användaren behöver kunna höra.

Ultimat

Wind Guard
Sound Shaper
DFS Ultra II
Music Mode (Musikläge)
Synchronised Acceptance Manager
Förstärkning av låga frekvenser
Förstärkningsmetod (WDRC/Semi-linear/Linear)

Sound Shaper
Högfrekventa ljud komprimeras i frekvensspektrat.
Ett proportionerligt förhållande mellan ingångs- och
utgångsfrekvenser bevaras för att minimera distorsion.

Förbättrar hörbarheten av tal som annars går
förlorad samtidigt som bästa möjliga ljudkvalitet
bibehålls.

Tinnitus Brusgenerator

Funktioner
Synkroniserad programknapp

Fjärrkontroll 2

TelefonClip+

Multi Mic

Micro Mic

TV/Audio
Streamer 2

Strömkälla

Laddningsbar –
bärbar

Laddningsbar –
bärbar

Laddningsbar
– bärbar

Stickkontakt
nätadapter
– stationär

Ljudkvalitet

Stereo (A2DP)

Mono

Mono

Stereo

Riktad
mikrofon

Riktad
Rundupptagande

Riktad
mikrofon

Fjärrkontroll
STREAMERFUNKTIONER

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

Mon-/binaural
Direktval
Direktval
•
•

Binaural
Växla (1-2-3-1…)

•

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

ÖVRIGA FUNKTIONER

Expansion

Impuls-brusreducering

TelefonClip+

VOLYM- OCH PROGRAMFUNKTIONER

-

-

Streamingfunktioner
ReSound
Smart 3D

Softswitching
Autoscope Adaptive Directionality (Adaptiv riktverkan)
Multiscope Adaptive Directionality (Adaptiv
inzoomning)
Adaptive Directionality (Adaptiv riktverkan)
Binaural Environmental Optimiser II (Binaural
miljöoptimering II)
Environmental Optimiser (Miljöoptimering)

Kontrollfunktioner

-

Avancerad

FUNKTION

TEKNISKA NIVÅER

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

Röstupptagning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binaural
Växla (1-2-3-1…)

•
•

•

Telespole

•

Line-in

•

FM-kompatibilitet
(FM-mottagare krävs)

•

Ljudstreaming
frekvensomfång

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

•

100-8000
Hz ±3 dB

100 – 10000 Hz

* Tillgängligt i ReSound ENZO Q 9

Synkroniserad volymkontroll
Smart Start (Fördröjd aktivering)

DFS Ultra II

Phone Now

Vårt unika tvåkanaliga system med två filter som avlägsnar
återkoppling med ännu högre precision.

Detta innebär att användaren kan njuta av extra
komfort och bättre ljudkvalitet utan återkoppling.

Flexibilitet för förstärkningsmetoder och tidskonstanter
ReSound ENZO Q erbjuder också linjära och semilinjära
kompressionslägen som alternativ till WDRC.

Det gör anpassningen mer flexibel genom att
kompensera för olika känsligheter för ljudstyrka
så att du kan ge dina patienter komfortabla
ljudnivåer.

Förstärkning av låga frekvenser
Ett praktiskt verktyg för finjustering av förstärkning av
frekvenser under 1000 Hz.

Mobiltelefoner och appfunktioner

Comfort Phone
Öra-till-öra-kommunikation

Mobiltelefon

Direkt ljudstreaming
ReSound TV/Audio Streamer 2, Remote Control,
Fjärrkontroll 2, TelefonClip+, Micro Mic och Multi Mic
ReSound Smart 3DTM-app

iPhone*

ReSound Assist

Android-telefoner**

Finjustering på distans
Firmware-uppdatering på distans

Anpassningsfunktioner

Övriga mobiler med Bluetooth

ReSound Smart FitTM 1.6 eller senare

Ger en rikare och fylligare ljudkvalitet.

Fullt anpassningsbara program
Auto DFS
Onboard Analyser II

4

4

4

Kompatibel ReSound produkt
Telefonsamtal

ReSound ENZO Q

App

ReSound Smart 3D

Telefonsamtal

ReSound ENZO Q

App

ReSound Smart 3D

Telefonsamtal

ReSound ENZO Q och TelefonClip+

* Appen ReSound Smart 3D finns för iPhone, iPad och iPod touch.
Gå till resound.com/compatibility för en komplett lista över kompatibla enheter.
** Kompatibelt från Android version 10 och Bluetooth 5.0 med funktionen Android Streaming to Hearing Aids.

Trådlös anpassning med Noahlink Wireless

18
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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

Globalt huvudkontor

att veta att vi har arbetat med att få livet att låta bättre i över 150 år, så

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

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.

Sverige
GN Hearing Sverige AB
Box 21075
SE- 200 21 Malmö
Tel: 031-800 150
info-se@gnhearing.com
resound.com
gnhearing.se

Ta reda på hur du kan hjälpa dina patienter med den heltäckande
lösningen för grava hörselnedsättningar – ReSound ENZO Q.
resoundpro.com

facebook.com/gnhearingSE
twitter.com/resoundglobal
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