Utvid
brukernes
høreopplevelse
EN VEILEDNING FOR PROFESJONELLE

Gi brukerne alle
fordelene ved ReSounds
trådløse tilbehør
I dagens verden tas det for gitt at teknologien gir oss underholdning,

Høreapparater som
også er trådløse
hodetelefoner

hjelper oss til å oppdage ny informasjon og kobler oss sammen med
andre mennesker over hele verden. Hos ReSound ønsker vi å oppfordre
folk med hørselstap å oppleve hvordan teknologien kan hjelpe.

Vår proprietære 2,4 GHz-teknologi for trådløs kommunikasjon
i høreapparater gjør det mulig å koble ReSounds trådløse

ReSounds trådløse tilbehør tilpasser seg måten folk ønsker å leve

høreapparater direkte til en iPhone, iPad eller iPod touch.

på. Det fungerer så intuitivt at kundene vil ﬁnne nye måter å bruke

Dette betyr at brukerne kan streame musikk, ta telefonsamtaler

høreapparatene på for å gjøre livet enda rikere.

eller videosamtaler, lytte til podcaster og lydbøker, og til og med få
veibeskrivelse rundt i en fremmed by.

ReSound inkluderer et helt økosystem av trådløs tilkobling for streaming,
ﬁnjustering og tilpassing. Brukerne får høre mer, selv i støyende

DIREKTE STREAMING FRA ANDROID

omgivelser, slik at de i større grad kan delta i sosiale anledninger. Og de

Brukerne kan nå også streame direkte fra Android-telefoner* uten

kan slappe av med familien foran TV-en, eller se YouTube-videoer på iPad-

behov for tilleggsenheter.

en med barnebarna.
Enten det er en telefonsamtale, en ﬁlm eller en samtale på en travel
kafé, kan hver lyd til den enkelte brukeren tilpasses for å levere den mest
naturlige og uanstrengte høreopplevelsen.
* Fra Android versjon 10 med Bluetooth ver 5.0

Utvidet hørsel og
tilgang til tale
ReSound Micro Mic og Multi Mic er diskrete klipsmikrofoner som øker

RESOUND MICRO MIC

signal til støy-forholdet, slik at brukeren kan forstå tale selv i utfordrende

Micro Mic er svært enkel å bruke og parer seg med alle ReSound

lyttemiljø.

trådløse høreapparater i løpet av sekunder. Når den festes på klærne til
personen som skal lytte, kan han eller hun nyte samtale selv med mye

Med Micro Mic eller Multi Mic kan folk med hørselstap høre tale på

bakgrunnsstøy. Med en rekkevidde på opptil 25 meters fri sikt, er Micro

avstand og på steder så støyete at selv personer uten hørselstap vil

Mic perfekt for bruk på handleturer, på travle kafeer eller for å snakke i

ﬁnne det utfordrende. Brukerne kan slappe av i samtalen, og føle seg

bilen.

trygge å gå ut med familie og venner.
RESOUND MULTI MIC
Multi Mic kan gjøre alt som Micro Mic kan. Den plasseres ﬂatt på
bordet, og det innebygde akselerometeret gjør den til en bordmikrofon
slik at brukerne kan høre hva alle rundt den sier. Perfekt for bruk
på møter, seminarer eller familiemiddager. Multi Mic kobler seg til
teleslyngesystemer og FM-systemer*, og har en mini-jack-inngang for
streaming av lyd fra nesten alle enheter med hodetelefonutgang.
Micro Mic

* FM-mottaker nødvendig

Multi Mic

La brukerne få
krystallklare samtaler

Hjemmet ble
plutselig mye mer
underholdende

ReSound Phone Clip+ er en diskret enhet som kobles trådløst til

I mange hjem er TV-titting en sosial aktivitet. ReSound

Bluetooth-aktiverte telefoner. Den streamer innringerens stemme

TV-streamer 2 gjør det enkelt for hele familien å se på TV sammen,

direkte til høreapparatet, mens mikrofonen på Phone Clip+ plukker

med et volum som er behagelig for alle.

opp din egen stemme. Hvis bakgrunnsstøyen blir for høy, ﬁnnes det en
dempeknapp som deaktiverer høreapparatets mikrofoner.

ENKEL FORBINDELSE
Brukerne kan bare plugge TV-streamer 2 inn TV-en, musikksystemet

STREAME ALL LYD

eller datamaskinen. Når den er paret til ReSounds trådløse

Phone Clip+ er ikke kun for telefonsamtaler. Brukerne kan streame all

høreapparater*, kan de nyte krystallklar stereolyd. De kan lytte

lyd fra telefonen, inkludert musikk. Med Phone Clip+ vil høreapparatene

med et eget volum mens de andre lytter med sitt. Hvis de forlater

fungerer som trådløse stereohøretelefoner.

hørerekkevidden og kommer tilbake i løpet av fem minutter, vil
høreapparatet automatisk kobles til.

ReSound Phone Clip+ brukerne
kan gjennomføre krystallklare

SE OG PRATE SAMTIDIG
Brukerne kan bruke sin ReSound-app eller Remote Control 2 for å

ReSound TV Streamer 2
Brukerne kan streame lyd

samtaler, dempe bakgrunnsstøy

justere volumet på høreapparatet, mikrofonen og TV-en individuelt.

mens de snakker, eller streame

Det betyr at de kan prate med den som sitter ved siden av , eller de

musikkanlegget direkte til

musikk, podcaster eller annen lyd

kan dempe høreapparatets mikrofon helt og konsentrere seg om TV-

høreapparatet.

fra telefonen sin.
Works with
Android
TM

programmet.

fra TV, datamaskinen eller

Avanserte og intuitive ReSoundapper for skreddersydd
høreopplevelse og kontroll

Full kontroll

RESOUND SMART 3D
For brukerne som synes det er vanskelig å bruke

Enkel og diskret tilpasning og styring av

knappene på høreapparatet, gir ReSound Remote

ReSound LiNX Quattro, ReSound LiNX 3D eller

Control og Remote Control 2 dem intuitiv kontroll over

ReSound ENZO 3D. Vår mest intuitive og avanserte app.

volum- og programinnstillinger.
Store knapper letter styringen med ﬁngertuppene og
tillater diskret kontroll.

RESOUND SMART APP
ReSound Remote Control

NYHET

Brukerne kan justere volumet på

I tillegg gir Remote Control 2 brukere tilgang til alt av
ReSounds trådløse tilbehør. De kan sjekke innstillinger

høreapparater og bytte programmer
enkelt og diskret.

og tilkoblinger på det bakgrunnsbelyste displayet.

Gi brukerne mange muligheter til ikke bare å kontrollere,
men også tilpasse høreopplevelsen hver dag.
RESOUND CONTROL APP
Den første, fullt integrerte, smarttelefonappen for

ReSound Remote Control 2
Brukerne kan justere volumet, dempe

høreapparater.

høreapparatet, bytte programmer og se

RESOUND RELIEF ™

alle innstillinger på et øyeblikk.

Alle med tinnitus vil ha nytte av ReSound Relief-appen
som del av behandlingsopplegget.

Diskret styring av alle
trådløse høreapparater

Enkel oversikt
Styringsalternativer

Works with
Android
TM

ReSound Smart 3D

ReSound Smart

ReSound Control*

Phone Clip+

Remote Control

Remote Control 2

Mono-/binaural
Direkte valg
Direkte valg

Mono-/binaural
Direkte valg
Direkte valg

Mono-/binaural
Direkte valg
Direkte valg

Binaural
Veksle (1-2-3-1…)

Binaural
Veksle (1-2-3-1…)

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

Phone Clip+

Multi Mic

Micro Mic

TV-streamer 2*

Oppladbar – bærbar

Oppladbar – bærbar

Oppladbar – bærbar

Stikkontakt
- stasjonær
Stereo

VOLUM OG PROGRAMFUNKSJONER

Med ReSound Control-appen er det enkelt å justere volumet eller endre
programmer med et trykk og et sveip.

ENKELT OPPSET T MED PHONE CLIP+
Hvis brukerne har et trådløst høreapparat eller smarttelefonen som ikke er
kompatibelt med ReSound Smart-appen, er ReSound Control-appen en god og
diskret løsning for å justere volumet, skifte programmer og styre streamingtilbehør

Volumjustering
Valg av høreapparatprogram
Valg av streamer
Balanser volum på høreapparat mot volum på streamer
Mute høreapparat
ANDRE FUNKSJONER

Telefonfunksjon
Navn på program/streamer tilpasset av bruker
Justering av bass/diskant
Skjerm
Opprette favorittprogrammer med eller uten geotags
Sound Enhancer-justeringer**
Justeringer for tinnitushåndtering
Finn mistet høreapparat
*ReSound Unite Phone Clip+ er nødvendig for å bruke ReSound Control-appen
** Tilgjengelig i ReSound LiNX 2 9 og ReSound ENZO2 9

som for eksempel Micro Mic, Multi Mic eller TV-streamer 2.
ReSound Phone Clip+ er nødvendig for å bruke ReSound Control-appen.

Streamingalternativer

Works with
Android
TM

STREAMER-FUNKSJONALITET

Strømkilde
Lydkvalitet

Stereo (A2DP)

Mono

Mono

Taleanrop

Direksjonal mikrofon

Direksjonal/omnidireksjonal

Direksjonal mikrofon

Telespole
Linje-inn
FM-kompatibilitet (FM-mottaker kreves)
*Første generasjonen TV Streamer er ikke kompatibel med:
ReSound LiNX ™, ReSound LiNX 2™, ReSound ENZO™, ReSound ENZO2™, ReSound Up Smart™ og ReSound Enya™ (ITE, ITC).

Hos ReSound forstår vi hvor viktig det er for deg å ha en partner
du kan stole på. En som ikke bare har den nyeste teknologien,
men også en felles forpliktelse til å ta et ekstra steg for å hjelpe
mennesker med hørselstap å tilpasse seg livet med høreapparater.
Så det er godt å vite at vi har holdt vårt løfte om å gjøre livet
bedre i over 150 år, slik at du kan hjelpe kundene dine til å høre
mer, gjøre mer og være mer enn de noensinne trodde var mulig.
ReSound er del av GN Group – en pioner innen lyd, fra
verdensledende ReSound høreapparat til Jabra hodetelefoner
for kontorbruk og hodetelefoner til sportsbruk. GN Group ble
grunnlagt i 1869, sysselsetter over 5000 mennesker og er notert
på NASDAQ OMX i København.
resoundpro.com/wirelessconnectivity

facebook.com/resoundnorway
twitter.com/resoundglobal
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