Meille huonokuuloiset ovat sydämen asia, koska tiedämme,
että he luottavat meihin meihin. Juuri tämän vuoksi
olemme jatkaneet uusien ja laadukkaiden tekniikoiden
kehitystä jo yli 150 vuoden ajan: jotta huonokuuloiset
voivat osallistua, hallita ja muuttaa elämäänsä äänen
avulla. Saatavana vain audionomeilta.

Paljon enemmän kuin
tehokas

ReSound kuuluu GN-konserniin, joka näyttää muille
suuntaa kohti laadukasta ääntä ReSound-kuulokojeiden
sekä toimistokäyttöön ja liikunnan ystäville tarkoitettujen
Jabra-kuulokkeiden avulla. Vuonna 1869 perustettu yli 5
000 henkilöä työllistävä ja NASDAQ OMX Copenhagen
-pörssissä listattu GN saa elämän kuulostamaan
paremmalta.
Katso osoitteesta resound.com, miksi Resound ENZO Q
on paljon enemmän kuin tehokas.
facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal
linkedin.com/company/resound
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Kattava kuuloratkaisu
vaikeaan tai erittäin vaikeaan
kuulonalenemaan

ReSound ENZO Q
– enemmän kuin
tehokas
Itseluottamus alkaa luotettavasta

kuuloratkaisun. Kuvittele, millaista on

ja ongelmattomasta kuulokojeen

kävellä kaupungilla, ylittää vilkasliikenteinen

käyttökokemuksesta, kun ääni kuuluu kirkkaasti

katu, siirtää ääntä, soittaa matkan varrelta,

ja mukavasti kaikkialta ympäriltäsi.

jutella vilkkaassa kahvilassa tai klubilla – ja
kuulla kristallinkirkasta sekä laadukasta

ReSound ENZO Q on uusi Premium Plus

ääntä. Voit nauttia tunnelmasta sekä kuulla

-kuulokojeemme vaikeaan tai erittäin

keskustelun ja musiikin yksityiskohdat. Jopa

vaikeaan kuulonalenemaan. Se on enemmän

epämiellyttävät kovat äänet muuttuvat

kuin tehokas, joten se tarjoaa kattavan

miellyttäviksi. Kun saat kokonaiskuvan, voit
hyödyntää koko potentiaalisi – tukenasi

KRISTALLINKIRKAS, MIELLYTTÄVÄ JA
KORKEALAATUINEN ÄÄNI

LIITETTÄVISSÄ MONIIN MUIHIN
LAITTEISIIN JA SUORA ÄÄNENSIIRTO

MAHDOLLISTA SÄÄTÄÄ OMIEN
MIELTYMYSTESI MUKAISEKSI

HELPPOKÄYTTÖINEN
REAALIAIKAINEN ETÄTUKI

TÄYDENTÄÄ KOKONAISVALTAISESTI
COCHLEAR ™-IMPLANTTEJA

reaaliaikainen etähuolenpito ajasta ja paikasta
riippumatta.

Kristallinkirkas,
miellyttävä ja
erittäin
korkealaatuinen
ääni

Vaikea ja erittäin vaikea kuulonalenema
edellyttää täydellistä kuuloratkaisua, joka
on paljon muutakin kuin vain tehokas.
Resound ENZO Q perustuu kaikkien aikojen
kehittyneimpään tekniikkaan, joten voit
nauttia selkeästä ja miellyttävästä äänestä,
monipuolisista liitäntämahdollisuuksista ja 20

60%

Puhe meluisissa
paikoissa
kuuluu
paremmin

Tutkimuksen mukaan 60%
käyttäjistä, joiden kuulonalenema on vaikea tai erittäin
vaikea, kuulee edestä tulevan
puheen meluisissa paikoissa
paremmin teknologiamme
avulla.

% pidemmästä paristojen kestosta ENZO 3D™
-kuulokojeisiin verrattuna.

KUULUU PAREMMIN MELUISISSA
PAIKOISSA

KOE SELKEYDEN TEHO

Kuunteleminen meluisissa paikoissa vaatii

Äänen selkeys on erittäin tärkeää. Mukauta

vaivannäköä ja energiaa. ReSound ENZO

kuulokojeen käyttökokemus mieleiseksesi

Q tukee kuulemista älykkäällä tavalla

– tunnet olosi mukavaksi, kun tiedät, ettei

katkaisematta yhteyttä ympäristöön. Seuraa

vihellystä tai vinkumista kuulu, vaikka

ryhmissä käytäviä keskusteluja ja kuule, mistä

kuulokojeen äänenvoimakkuutta kasvatetaan.

äänet tulevat keskittyen puheeseen ja muihin
äänen yksityiskohtiin.
*Suuntamikrofonit verrattuina pallokuviomikrofoneihin.

EPÄMIELLYTTÄVÄT ÄÄNET MUUTTUVAT
MUKAVIKSI
Erittäin suuri vahvistuksen taso auttaa
tuntemaan, että olet yhteydessä muihin ja
varmistumaan, että ympäristössä on kaikki
kunnossa. Epämiellyttävät vahvistetut äänet
kuitenkin väsyttävät.
ReSound ENZO Q varmistaa juuri oikean
tasapainon. Se tunnistaa ympäristösi ja säätää
äänenvoimakkuus- ja meluvaimennusasetukset
automaattisesti oikeille tasoille. Häiritsevät
taustaäänet, kuten juokseva vesi tai liikenteen
häly, tuntuvat miellyttäviltä, ja ne kuuluvat.
Teknologiamme vaimentaa erittäin voimakkaita
äkillisiä ääniä, kuten avaimien putoaminen
pöydälle tai yleisön suosionosoitukset.

RESOUND EROTTUU MUISTA
On etuoikeus kehittää luotettavia kuulokojeita
vaikeaan tai erittäin vaikeaan kuulonalenemaan,
koska tiedämme, että kuulokojeet ovat
olennainen osa elämääsi. ReSound ENZO
Q ylittää odotuksesi tehonsa – ja monien
muidenkin ominaisuuksiensa avulla.

89%

äkillisistä
voimakkaista
äänistä kuulostaa
miellyttävämmiltä

Kuuntelijoiden mielestä
vasaroinnin tai toisiinsa
osuvien pullojen kaltaiset
äkilliset äänet kuulostavat
vaimeammilta ReSoundkuulokojeiden avulla 89%
ajasta.

Säädettävissä
täysin mieltymystesi mukaan

OHJELMANVALITSIN
Kuunteluohjelman valitseminen pyyhkäisemällä:
Yleisohjelma, Ravintola, Musiikki tai Ulkoilu sen mukaan missä olet.

SOUND ENHANCER
Liukupalkin, suodattimien ja pikapainikkeiden avulla
voit kasvattaa puheeseen keskittymistä, vähentää
melua sekä säätää basso-, keski- ja diskanttiääniä.

Kun käytät ReSound ENZO Q -kuulokojeita,

GEOTUNNISTEET

sinä määräät tahdin. Ne mukautuvat

Talleta suosikkiääniasetuksesi. Voit myös lisätä asetuk-

ääniympäristöösi automaattisesti, mutta voit

siin haluamasi sijainnin geotunnisteen, jotta ne aktivoi-

mukauttaa kuulokojeen käyttökokemustasi

tuvat automaattisesti, kun palaat tähän sijaintiin.

vieläkin enemmän ReSound Smart 3D

™

-sovelluksen ja puhelimesi avulla.

ETSI KUULOKOJEENI
Jos kadotat kuulokojeesi, näet niiden edellisen sijain-

Sovelluksen avulla hallitset kuulokojeitasi

nin kartalla.

reaaliajassa. Optimoi ääniä ja valitse
käyttöpaikkaan soveltuva ohjelma

LIEVITYSTÄ TINNITUKSEEN

pyyhkäisemällä, esimerkiksi puheeseen

Voit sovelluksen avulla säätää terapeuttisten tinni-

keskittyminen ja meluvaimennus.

tusta lievittävien äänien voimakkuutta ilman että
tämä vaikuttaa kuulokojeiden äänenvoimakkuuteen.

Enemmän liitäntävaihtoehtoja ja
suora äänensiirto

50%
parempi
puheen ymmärtäminen
ReSoundin
avulla

Tutkimusten mukaan
keskustelu ymmärretään
keskimäärin 50 % paremmin
suoraan kuulokojeisiin
siirrettynä verrattuna
tavalliseen puheluun.

Siirrä ääntä suoraan iOS- ja Android™ -laitteista*

INDUKTIOKELA

kuulokojeisiisi. Nauti kristallinkirkkaasta, muka-

Resound ENZO Q -kuulokojeiden

vasta ja korkealaatuisesta äänestä. Puhelimessa

induktiokela mahdollistaa yhteyden

puhuminen, television katsominen ja musiikin

induktiosilmukkaijärjestelmiin. Nauti

kuunteleminen sujuu yhtä helposti kuin langat-

kuulokojeisiisi lähetettävistä vahvistetuista

tomien stereokuulokkeiden käyttäminen.

äänistä museoiden, esitysareenoiden,
luentosalien tai teatterien kaltaisissa paikoissa.

*Android-versiosta 10 ja Bluetooth-versiosta 5.0 alkaen kun
Android Streaming to Hearing Aids-toiminto on aktivoitu.

ReSound Multi Mic
Voidaan yhdistää induktiosilmukka- ja
FM-järjestelmiin*. Tämä mikrofoni kiinnitetään
keskustelukumppanin vaatteeseen. Lisäksi se
voidaan asettaa pöydälle, jolloin se toimii pöytämikrofonina ryhmäkeskustelutilaisuuksissa,
kun osallistujia on useita.
ReSound Micro Mic
Kun kiinnität tämän mikrofonin keskustelu-

Langattomat
lisälaitteet
helpottavat
elämää

kumppanisi vaatteeseen, voit keskustella meluisissa ympäristöissä helposti. Kantama on jopa
25 metriä, kun laitteiden välillä on näköyhteys.
ReSound TV-Lähetin 2
Siirrä televisiosta ääntä suoraan kuulokojeisiin.
Kuulemasi äänenvoimakkuus voidaan säätää
itsenäisesti ReSound-kaukosäätimen avulla.
Muut televisiokatsojat kuulevat haluamansa
äänenvoimakkuuden.
ReSound Phone Clip+
Kun se on kiinnitetty vaatteeseesi, voit vaimentaa taustamelua ja siirtää musiikkia tai ääntä
mistä tahansa Bluetooth®-yhteensopivasta

Langattomat ReSound-lisälaitteet voivat
auttaa haastavissa kuuntelutilanteissa sekä
työssä että vapaa-ajalla esimerkiksi kun

puhelimesta tai älylaitteesta.
ReSound-kaukosäädin
Pieni, suurikokoisilla ja helposti löydettävillä

katselet televisiota, olet meluisissa paikoissa

painikkeilla varustettu lisävaruste sopii erin-

tai pöydän ympärillä käydään vilkasta

omaisesti kuulolaitteen äänenvoimakkuuden

keskustelua. Lisälaitteet muodostavat yhdessä
älykkään järjestelmän, joten saat parhaan
mahdollisen kuulemiselämyksen reaaliajassa.

säätämiseen ja ohjelmien välillä vaihtamiseen
nopeasti ja huomaamattomasti.
ReSound-kaukosäädin 2
Voit vaihtaa kuunteluohjelmaa, säätää äänenvoimakkuutta, mykistää äänen ja tarkistaa langattomien lisälaitteiden yhteydet ja asetukset
yhdellä silmäyksellä.

*Edellyttää FM-vastaanotinta.

Reaaliaikaista
etätukea
mukavasti
ReSound Assist antaa käyttöösi enemmän

SÄÄTÖJÄ PAIKASTA RIIPPUMATTA

vaihtoehtoja pitää yhteyttä audionomiisi sekä

Oletpa sitten kotona, töissä tai lomalla, ReSound

saada apua ja tukea mieltymystesi ja aikataulusi

Assist mahdollistaa hienosäätöpyyntöjen lähet-

mukaisesti.

tämisen audionomille ja ladattavien päivitysten
saamisen häneltä ReSound Smart 3D -sovelluk-

KUULONHUOLTOA VERKOSSA

sen kautta.

KASVOTUSTEN PAIKASTA RIIPPUMATTA
Uusi ReSound Assist Live* ja ReSound Smart

Voit lähettää audionomillesi tyytyväisyysarvion,

3D -sovellus mahdollistavat sovittamisen

jotta hän tietää, kuinka tyytyväinen olet paran-

kasvotusten paikasta riippumatta. Sovelluksen

nuksiin.

avulla voit soittaa videopuhelun audionomillesi,
jotta kuulokojeesi etähienosäädetään.

ReSound Assist ja ReSound ENZO Q varmistavat
aina parhaan kuulonhuollon.

*Kysy audionomiltasi, koska palvelu on käytettävissä.

Tutustu Resound Assist Live -toimintoon
osoitteessa resound.com

Täydentää
Cochlear™implantteja
erinomaisesti

Cochlearin ja ReSound ainutlaatuinen

Käyttäjille, joilla on yhdessä korvassa sisäkor-

Smart Hearing Alliance -yhteistyö helpottaa

vaimplantti, saattaa olla runsaasti hyötyä toi-

bimodaalisten ratkaisujen tarjoamista.

sessa korvassa käytettävästä kuulokojeesta .
1–4

Cochlear™-implantti ja ReSound ENZO Q tai muu
ReSound-kuulokoje muodostavat kokonaisvaltaisen
bimodaalisen ratkaisun, joka saattaa parantaa puheen
tunnistamista melussa ja äänilähteen paikallistamista
sekä tuottaa paremman äänenlaadun ja muita etuja
verrattuna pelkän sisäkorvaimplantin käyttämiseen.

YHDISTÄ JA SIIRRÄ ÄÄNTÄ KATTAVAN
BIMODAALISEN KOKEMUKSEN AIKAANSAAMISEKSI

Keskustele terveydenhoidon ammattilaisen kanssa kuulonaleneman
hoitovaihtoehdoista. Tulokset voivat vaihdella. Terveydenhoidon ammattilainen kertoo tuloksiin vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet.
Kaikki tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, soikiologo ja ®- tai
™-symbolin sisältävät merkit ovat Cochlear Limitedin tai Cochlear Bone
Anchored Solutions AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, ellei muuta mainita.

ReSound ja Cochlear auttavat siirtämään ääntä
suoraan Cochlear-implanttiin ja ReSound-kuulokojeeseen samanaikaisesti yhteensopivasta
iOS- tai Android-laitteesta tai laajasta langattomien lisälaitteiden valikoimasta langattoman
tekniikan avulla.* Kun molempiin korviin siirretään enemmän ja laadultaan ylivoimaisesti parempaa ääntä kuin pelkkää sisäkorvaimplanttia
käytettäessä4, voit puhua puhelimessa, nauttia
lempimusiikistasi tai suosikkitelevisiosarjoistasi
sekä jutella helposti kumppanisi kanssa meluisissa ravintoloissa5.

Yhteensopivuudesta ja laitteista on tietoja osoitteissa cochlear.com/
compatibility ja 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.
5. Alustavat arkistotiedot: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus®
CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan. [Cochlearin
tuella].

*

Tyylikkään
luotettava ja
vankkatekoinen

Vankkatekoinen ReSound ENZO Q on suunniteltu kestämään kaikkein aktiivisipienkin käyttäjien
tarpeita.
Valitse kahdesta tehokkaasta korvantauskojemallista, joiden paristot kestävät pitkään – tästä on
hyötyä ääntä siirrettäessä. Tyylikkäitä värivaihtoehtoja on 10, joten löydät tyyliisi sopivan.
Tiedämme, että haluat luottaa kuulokojeeseesi.
Siksi kaikki ReSound ENZO Q -kuulokojeet on
suojattu tehtaalla iSolate-nanopinnoitteella, joka
hylkii vettä, korvavahaa ja likaa herkän elektroniikan suojaamiseksi.

High Power
HP BTE 88

Super Power
SP BTE 98

VÄRIVAIHTOEHDOT

Tutustu valikoimaan osoitteessa
resound.com

Hopeanharmaa

Hopea

Helmenvalkoinen

Antrasiitti

Musta

Beige

Hennonvaalea

Keskivaalea

Tummanruskea

Kiiltävä
musta

