Laaja yhteyksien
valikoima mukautuu
tarpeisiisi
ReSound ONE mukautuu elämäntapaasi
yhdistäen sinut ympäröivään maailmaan.
Lisäksi voit siirtää ääntä suoraan iPhone- tai
AndroidTM -älypuhelimista*.

ReSound Smart 3D™ -sovelluksen avulla
voit säätää ääntä yhdellä napautuksella.
Langattomien varusteiden laaja valikoima
tarjoaa sinulle yhteyden kaikkiin niihin ääniin,
joita haluat päivittäin kuulla, kuten lempi tvohjelmasi.

Enemmän yhteyksiä,
parempaa
kuulonhuoltoa

Suunniteltu erittäin
mukavaksi, huomaamattomaksi
ja suorituskykyiseksi

ReSound ONE tarjoaa ReSound Assist -palvelut, joten
saat kuulonhuoltoa turvallisesti ja kätevästi.

Erittäin mukavat, mukautuvat ja modernin
tyylikkäät ReSound ONE -kuulokojeet istuvat
miellyttävästi korvan takana. Ne sijaitsevat
huomaamattomasti syvemmällä korvan
takana. Saatavana on kolme mallia.

KASVOKKAISTA KUULONHUOLTOA VERKOSSA
ReSound Assist Live mahdollistaa kasvokkaiset
sovitukset kotonasi. Kun vastaat audionomisi puheluun
älypuhelimellasi**, saat hienosäädöt kuulokojeisiisi.
ETÄHIENOSÄÄTÖÄ KOSKA TAHANSA
ReSound Assist mahdollistaa etähienosäätöpyyntöjen
lähettämisen koska tahansa ReSound Smart 3D
-sovelluksen avulla. Voit ladata päivitykset silloin
kun itsellesi sopii – ilman, että sinun tarvitsee käydä
audionomin vastaanotolla.
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ALAN JOHTAVAA LADATTAVUUTTA
ReSound ONE tarjoaa alan parasta ladattavuutta.
Voit käyttää näitä kuulokojeita pidempään kuin päivän
ilman, että sinun tarvitsee ladata niitä välillä.
Kaksi laturivaihtoehtoa toimivat tyylikkäinä,
kannettavina ja suojaavina säilytyskoteloina, jotka
on helppo ottaa mukaan matkalle. Premium-laturin
sisäinen akku tarjoaa virtaa jopa kolmen päivän käyttöä
varten ilman, että sitä tarvitsee yhdistää verkkovirtaan.
Pienempi, pelkistetyn ajattomaksi muotoiltu vakiolaturi
syöttää virtaa tarpeisiisi.

* tarkista puhelinmallisi yhteensopivuus: resound.com
** tarkista mahdollisuus kuulonhuollon ammattilaiseltasi

ReSound ONE on saatavana useina värivaihtoehtoina,
joten se sointuu hiusten ja ihojen sävyihin.
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Me ReSoundilla uskomme, että elämä maistuu parhaalta
luonnollisena ja vaivattomana, joten suhtaudumme
haasteisiisi vakavasti. Siksi olemme jo 150 vuoden
ajan saaneet äänen kuulostamaan paremmalta jotta voisit elää elämääsi ilman rajoituksia. Organic
Hearing -ajattelutapamme perustuu mullistavaan
innovaatioomme, joka keskittyy Sinuun, koska kuulemisen
ja kuulonhuollon tulee olla yhtä yksilöllisiä kuin
sormenjälkien.
ReSound ONE tuottaa kattavampia ja yksilöllisempiä
äänielämyksiä:

SEURAA MUUTTUVISSA YMPÄRISTÖISSÄ
KÄYTÄVIÄ KESKUSTELUJA HELPOMMIN
All Access Directionality antaa käyttöösi kaikki
ympäröivät äänet, joten kuulokojeesi sijasta
sinä päätät, mihin ääniin haluat keskittyä.
MAHTAVA 1:1 PUHEEN YMMÄRTÄMINEN
Ultra Focus tunnistaa ääntä kuin näkymätön
keilakuvio. Päätät itse, milloin keskityt
edestäsi kuuluvaan puheeseen taustamelua
vähentäen – haastavimmissakin ympäristöissä.
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LUONNOLLISEMPI ÄÄNI JA PAREMPI
TILAN TUNTU
ReSound ONE on mullistavan M&RIEratkaisun* ansiosta ensimmäinen kolmella
mikrofonilla varustettu kuulokoje. Niistä yksi
on korvakäytävässä, joten hyödynnät korviesi
luonnollista kykyä kerätä aivojesi tarvitsemia
tietoja, jotka aivosi tulkitsevat ääneksi.
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Jokaisen ihmisen kuulo on yksilöllinen, aivan kuin hänen
sormenjälkensäkin. Luonto on muotoillut korvan
vangitsemaan sitä ympäröivät äänet täydellisesti.

ReSound ONE

Kukaan ei kuule
kuten sinä

ReSound ONETM M&RIE
(Mikrofoni & Kuuloke-Korvassa) nostaa kuulokojeet
täysin uudelle tasolle. Korvakäytävässä sijaitseva kolmas
mikrofoni poimii äänet luonnon tarkoittamalla tavalla.
Suoran äänensiirron ja alan johtavan akun keston
ansiosta ReSound ONE pitää sinut yhteydessä ihmisiin ja
teknologiaan, joten siitä tulee osa maailmaasi.

*Mikrofoni korvakäytävässä, kaksi vakiosuuntakuviomikrofonia,
suuntakuvio-ominaisuudet, langaton äänensiirto

