OHJE AMMATTILAISILLE

Paljon enemmän
kuin tehokas
Kattava kuuloratkaisu vaikeaan tai
erittäin vaikeaan kuulonalenemaan

ReSound ENZO Q
– enemmän kuin tehokas
KRISTALLINKIRKAS, MUKAVA JA ERITTÄIN

HELPPOKÄYTTÖINEN REAALIAIKAINEN ETÄTUKI

Kun kaikki ympäröivät äänet kuullaan kaikissa

KORKEALAATUINEN ÄÄNI

ReSound Assist ja uusi ReSound Assist Live tarjoavat

ympäristöissä selkeästi, mukavasti, luotettavasti

Prosessointikapasiteettia, muistia ja tehokkuutta on

enemmän menetelmiä pysyä asiakkaiden lähellä

ja vailla ongelmia, kuulokojeen käyttökokemus

kasvatettu. Kaikkien aikojen tehokkain mikropiirimme

ja hienosäätää heidän kuulokojeensa paikasta

vahvistaa itseluottamusta. ReSound ENZO Q on

mahdollistaa tehokkaimman äänenkäsittelyn.

riippumatta.

VERRATTOMAT YHTEYDET JA SUORA ÄÄNENSIIRTO

TÄYDENTÄÄ COCHLEARTM -IMPLANTTEJA

Siirrä ääntä suoraan iOS- ja Android™-laitteista. Nauti

ERINOMAISESTI

kirkkaasti ja mukavasti kuuluvasta äänestä myös

Täydentävä bimodaalinen ratkaisu parantaa puheen

puhuessasi puhelimessa, katsellessasi televisiota tai

tunnistamista melussa ja äänen lähteen paikantamista

kuunneltaessa musiikkia.

sekä siirtää ääntä molempiin korviin.

uusin Premium Plus -kuulokojeemme vaikeaan tai
erittäin vaikeaan kuulonalenemaan. Tämä kattava
kuuloratkaisu mahdollistaa kaikista suunnista tulevien
äänien kuulemisen erittäin laadukkaasti, tarvittavan
vahvistuksen ilman vinkumista ja saumattoman
yhdistämisen käytännöllisesti katsoen kaikkiin
äänilähteisiin.
ReSound Assist -etähienosäätö ja uusi reaaliaikainen
ReSound Assist Live asiakastuki varmistavat
tehokkaamman ja yksilöllisemmän kuulokojeen
käyttökokemuksen kuin koskaan aikaisemmin.
ReSound ENZO Q auttaa asiakkaitasi hyödyntämään
kaikki mahdollisuudet ilman poikkeuksia.
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TÄYSIN MUKAUTETTAVISSA ASIAKKAITTESI
TARPEISIIN
He voivat säätää kuulokojeitaan ja äänen tuottamaa
elämystä kaikkialla puhelimensa avulla.

3

Kristallinkirkas, miellyttävä ja
erittäin korkealaatuinen ääni

ReSound Smart FitTM

VAIKUTUKSEN TEKEVÄ MIKROPIIRIRATKAISU

ReSound ENZO Q varmistaa juuri oikean tasapainon kehittyneen

ReSound Smart Fit varmistaa nopean ja intuitiivisen sovituksen sekä

ReSound ENZO Q perustuu kaikkien aikojen tehokkaimpaan mikropiiriimme,

melunhallinnan avulla. Ympäristöä tarkasti analysoiva Ääniympäristön

laadukkaan audionomin asiakkaalle tuottaman asiakaskokemuksen

joka on suunniteltu uudelleen alusta alkaen. Se mahdollistaa kehittyneimmän

optimointi II säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti. Taustamelun

ensisovituksesta etähienosäätöön. Saat käyttöösi työvälineet

mahdollisen äänenkäsittelyn. Ääni kuuluu selkeänä ja mukavasti.

vaimennus II (NoiseTracker II) säätää meluvaimennusasetukset juuri

yksilöllisten mieltymysten tyydyttämiseksi ja useita sovitusvaihtoehtoja.

Yhdistämismahdollisuuksia on lukuisia. Paristot kestävät jopa 20 % pidempään.

oikealle tasolle, jotta häiritsevät taustaäänet pysyvät tasolla mutta

Erilaiset kompressio-, aikavakio- ja lähdönrajoitusvaihtoehdot auttavat

edelleen kuultavina. Voimakkaiden äänipiikkien vaimennus vaimentaa

luomaan yksilöllisen äänielämyksen kaikille ReSound ENZO Q

SELKEÄ ÄÄNI

äkillisiä ääniä. Kuulokojeiden käyttäjät kokevat juuri ne erityisen

-asiakkaille.

Äänen tulee kuulua selkeästi, jos kuulonalenema on vaikea tai erittäin

häiritsevinä.

vaikea. Lisäksi äänenvahvistusmieltymykset vaihtelevat enemmän kuin
muilla kuulokojeiden käyttäjillä. Taajuuksien Sound Shaper -kompressointi
auttaa asiakkaitasi kuulemaan korkeita taajuuksia, joita vakava
kuulonalenema muutoin estää kuulemasta.
AINA PAREMPAA KUULEMISTA
Kuulonalenema vaikeuttaa kuulemista meluisissa paikoissa. Binauraalinen

TODELLISESSA KORVASSA TEHDYT MITTAUKSET
VÄHEMMÄN VINKUMISTA, ENEMMÄN VAHVISTUSTA

AutoREM-tutkimuksen on havaittu nopeuttavan määrittämisen

Ääni kuuluu kirkkaana vain, jos kuulokoje vahvistaa sitä tarpeeksi

tavoitteiden saavuttamista noin 15% verrattuna säätöjen

aiheuttamatta vinkumista. DFS Ultra II mahdollistaa suuremman

tekemiseen käsin1. AutoREM opastaa vaiheittain, joten todelliset

vahvistuksen kaikissa sovituksissa ilman että kuulemisesta täytyisi tinkiä

korvien vahvistukset on helppoa saada vastaamaan määrittämisen

dynaamisissa päivittäisissä tilanteissa.

tavoitteita automaattisesti ja tarkasti. Mitatut tiedot tallennetaan

Kilpailijan kuulokoje

ReSound ENZO Q

suuntamikrofoni perustuu suuntamikrofonien käyttämiseen uudella tavalla,

NOAH-tietokantaasi. Niitä voidaan myöhemmin tarkastella
korvasimulaattorin mittausmoduulissa.

joka auttaa ihmisiä kuulemaan todellisessa elämässä eikä pelkästään
laboratorio-olosuhteissa. He kuulevat kaikkialta ympäriltään tulevat äänet

ENEMMÄN HUOLENPITOA ASIAKKAISTA PAIKASTA RIIPPUMATTA

eivätkä pelkästään suoraan edestä tulevia ääniä, joten tilan tuntu paranee.

Ensimmäinen sovitus tehdään aina vastaanotollasi, mutta sen

60%

Edestä kuuluvan puheen
tunnistaminen paremmin
meluisissa ympäristöissä1

Lisäksi käyttäjät kuulivat sivulta tai takaa
kuuluvan puheen kaksi kertaa paremmin2.

89%

Käyttäjien arvio esimerkiksi
toisiinsa osuvien
pullojen aiheuttamien
voimakkaiden äänipiikkien
vaimenemisesta3

jälkeen voit muodostaa etäyhteyden asiakkaaseen ReSound Assist
MIELLYTTÄVÄ ÄÄNI
Erittäin suuri vahvistuksen taso auttaa saamaan yhteyden ja tuntemaan

-sovitusohjelmiston avulla. Uusi ReSound Assist Live helpottaa
FeedbackFeedback
management
active
management
active

olon itsevarmaksi vaikeasta tai erittäin vaikeasta kuulonalenemasta

K ä s i k u u lokoj een lä hellä

huolimatta. Toisaalta epäkiinnostavien tai epämiellyttävien äänien

A k t i i v i n e n vinkum is en hallinta

vahvistaminen väsyttää.
4

Hand nearHand
HA near HA

Ve rrat t ae ssa toi se e n va i ke a n t a i e r i t t ä i n va i ke a n ku u lo n ale n e m a n v u o ks i käy tet t ävä ä n P re m i um -t a soi se e n k uulokoj ee s e e n D FS U lt ra I I e st i Re S o u n d EN ZO Q - ku u lo ko j et t a a i h e u t t a m a st a
v i nk um i spi i k k i ä , k un kät t ä p i d et t i i n ku u lo ko j e e n m i krofo n i e n l ä h e ll ä .

reaaliaikaisten sovitusistuntojen järjestämistä verkossa.
1. Koehler & Kulkarni, 2014

1. Suuntamikrofonin hyödyt verrattuna pallokuvio-mikrofoniin (arkistotieto)
2. Verrattuna muihin vaikeaan tai erittäin vaikeaan kuulonalenemaan tarkoitettuihin erittäin vahvasti
suuntaaviin Premium-kuulokojeisiin, Jespersen et al, 2017
3. Sjolander et al, 2019
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Ääni on helppo
säätää yksilöllisesti

OHJELMANVALITSIN
Kuunteluohjelmat valitaan pyyhkäisemällä, kuten
Yleisohjelma, Ravintola, Musiikki ja Ulkoilu.
SOUND ENHANCER

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, joten kuuntelutilanteet

Kun asiakkaasi haluavat kuulla puheen selkeämmin,

haastavat eri tavoin. Siksi tarvitaan täysin yksilöllisiä

he voivat ottaa käyttöön puheeseen keskittymisen

kuuloratkaisuja. Asiakkaasi voivat säätää kuulokojeitaan

ja vähentää tuulen huminan kaltaista melua

nykyaikaisesti ja mukautetusti puhelimensa avulla.

helppokäyttöisen liukupalkin avulla. Suodattimet ja
pikapainikkeet helpottavat kuulemisen optimoimista

ReSound Smart 3DTM -sovelluksen ansiosta käyttäjät saavat

selkeäksi ja mukavaksi.

parhaan mahdollisen kuulokojeen käyttökokemuksen
kaikissa ympäristöissä pyyhkäisemällä ja valitsemalla – se

GEOTUNNISTEET

sujuu yhtä helposti kuin tekstiviestin lukeminen.

Kun asiakkaasi löytävät toimivan asetuksen, he voivat
tallentaa sen suosikiksi. Tällaiset asetukset voidaan

Huomaamattomasti ja helposti käytettävä sovellus auttaa

varustaa geotunnisteilla, joten ne otetaan käyttöön, kun

asiakkaitasi hallitsemaan kuulokojeitaan reaaliajassa.

samaan paikkaan saavutaan seuraavan kerran.

Käytettävissä on useita ohjelmia erilaisia ääniympäristöjä
varten, kuten puheeseen keskittyminen ja meluvaimennus.

ETSI KUULOKOJEENI
ReSound ENZO Q -kuulokojeet on suunniteltu helposti
löydettäviksi. Asiakkaasi näkevät, kuinka kaukana
kuulokojeet ovat ja niiden edellisen sijainnin kartalla.
LIEVITYSTÄ TINNITUKSEEN
Jos asiakkaillasi esiintyy tinnitusoireita, he voivat säätää
terapeuttisten, tinnitusta lievittävien äänien tasoa ilman
että tämä vaikuttaa kuulokojeiden äänenvoimakkuuteen.
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Enemmän
yhteyksiä ja suora
äänensiirto
Asiakkaasi voivat siirtää ääntä iOS- ja
AndroidTM-laitteista kuulokojeisiinsa,
jolloin he nauttivat selkeästä äänestä
mukavasti. Puhelimessa puhuminen,
television katsominen ja musiikin
kuunteleminen sujuu yhtä helposti kuin
langattomien stereokuulokkeiden käyttäminen.
TULOKSET PUHUVAT PUOLESTAAN.
Tutkimusten mukaan keskustelu ymmärretään
keskimäärin 50 % paremmin suoraan kuulokojeisiin
siirrettynä verrattuna tavalliseen puheluun.1
INDUKTIOKELAYHTEENSOPIVUUS
ReSound ENZO Q -kuulokojeiden sisäisen induktiokelan
ansiosta asiakkaasi voivat muodostaa yhteyden
induktiosilmukkajärjestelmiin, joten heidän kuulokojeisiinsa
siirretään vahvistettua ääntä luentosalien ja
esitysareenoiden kaltaisissa julkisissa paikoissa.
1. Jespersen & Kirkwood, 2015.

8

9

Langattomat lisälaitteet
helpottavat elämää

RESOUND MULTI MIC

RESOUND-KAUKOSÄÄDIN

Voidaan yhdistää induktiosilmukka- ja

Kookkaat uritetut painikkeet hel-

FM-järjestelmiin . Tämä mikrofoni

pottavat käyttämistä, varsinkin jos

kiinnitetään keskustelukumppanin

asiakkaan tuntoherkkyys on heikenty-

vaatteeseen. Lisäksi se voidaan

nyt. He säätävät kuulokojeen äänen-

asettaa pöydälle, jolloin se

voimakkuutta ja vaihtavat ohjelmia

toimii pöytämikrofonina

nopeasti sekä huomaamattomasti

ryhmäkeskustelutilaisuuksissa.

pienen koon ansiosta.

RESOUND MICRO MIC

RESOUND-KAUKOSÄÄDIN 2

ReSound-lisälaitteet täyttävät tulevaisuuden vaatimukset ja

Tämä mikrofoni helpottaa keskus-

Käyttäjät voivat säätää

ovat yhteensopivia kaikkien ReSound-kuulokojeiden kanssa,

teluihin osallistumista myös melui-

äänenvoimakkuutta, ohjelmien

joissa on bluetooth. Ne on helppo yhdistää käytännöllisesti

sissa ympäristöissä. Se kiinnitetään

asetuksia ja kuulokojeitaan, mykistää

katsoen kaikkiin äänilähteisiin. Niiden avulla ääni siirretään

keskustelukumppanin vaatteeseen.

ne, vaihtaa ohjelmia ja tarkistaa

suoraan ReSound ENZO Q -kuulokojeisiin.

Sen kantama on jopa 25 metriä, kun

langattomien lisälaitteiden yhteydet

laitteiden välillä on näköyhteys.

mukavasti ja helposti.

RESOUND TV-LÄHETIN 2

RESOUND PHONE CLIP+

Siirtää televisiosta ääntä suoraan

Kun se on kiinnitetty vaatteeseen,

kuulokojeisiin. Käyttäjän kuulema

voit vaimentaa taustamelua ja

äänenvoimakkuus voidaan säätää

siirtää musiikkia tai ääntä mistä

itsenäisesti ReSound-kaukosäätimen

tahansa Bluetooth®-yhteensopivasta

avulla. Muut televisionkatsojat kuule-

puhelimesta tai älylaitteesta.

Langattomat ReSound-lisälaitteet voivat auttaa asiakkaitasi
haastavissa kuuntelutilanteissa. Tyylikkäät lisälaitteet
muodostavat yhdessä älykkään järjestelmän, jotta asiakkaasi

1

saavat parhaan mahdollisen kuulemiselämyksen reaaliajassa.

ReSound
Micro Mic

ReSound
Multi Mic

ReSound
TV-Lähetin 2

vat haluamansa äänenvoimakkuuden.

ReSound
Phone Clip+
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Kaukosäädin

Kaukosäädin 2

1. Edellyttää FM-vastaanotinta

11

Kuulonhuoltoa kaikkialla omasta ja
asiakkaittesi olinpaikasta riippumatta
Saat käyttöösi enemmän menetelmiä pysyä asiakkaiden lähellä ja

LAAJEMPI RAJAPINTA ASIAKKAISTA HUOLEHTIMISEEN

ylittää heidän palvelulle asettamansa odotukset. ReSound Assist

Kattavan ReSound Assist -etäkuulonhuoltoratkaisumme avulla voit

Live on suositun ReSound Assist -etähienosäätöratkaisumme

tarjota asiakkaillesi yksilöllistä palvelua monin tavoin: live-tapaamisia

uusi reaaliaikaisesti verkossa kasvokkain toimiva mielenkiintoinen

vastaanotollasi, etäsovituksia ja etähienosäätöjä kasvotusten.

1

palvelumme.
TARJOA REAALIAIKAISTA KUULONHUOLTOA KASVOTUSTEN
PAIKASTA RIIPPUMATTA

TÄTÄ MIELTÄ AUDIONOMIT OVAT RESOUND ASSIST-PALVELUSTA2

Joskus asiakkaan voi olla vaikeaa päästä vastaanotollesi, tai hän
tarvitsee vain pikaista seurantaa. Nyt voit pysyä käytettävissä ja tarjota
palveluitasi joustavasti. Samalla asiakkaasi saavat tarvitsemaansa
kuulonhuoltoa. Uusi ReSound Assist Live ja ReSound Smart 3D -sovellus
mahdollistavat sovittamisen verkossa helposti kasvotusten ajasta
ja paikasta riippumatta. Voit hienosäätää asiakkaittesi kuulokojeet
ReSound Smart Fit -ohjelmiston ja videopuhelun avulla reaaliaikaisesti.
LÄHETÄ HIENOSÄÄDETYT ASETUKSET AJASTA JA PAIKASTA
RIIPPUMATTA
Palvele asiakkaitasi paremmin lähettämällä hienosäädöt heidän
ReSound Smart 3D -sovellukseensa. Saat heidän tyytyväisyytensä
selville sisäisen tyytyväisyysarvioinnin avulla.

1. Kysy ReSoundin edustajalta, koska palvelu on käytettävissä.
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87%
81%
94%
100%

pystyy mielestään sovittamaan
nopeammin sen ansiosta.
on sitä mieltä, että se vähentää
vastaanotolla käymisen tarvetta.
kertoo, että se auttaa tuottamaan
paremman kuulokojeen käyttökokemuksen.
suosittelisi ReSound Assist -palvelua
muille.

2. GN Hearingin vuonna 2017 tekemä tutkimus
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Täydentää CochlearTM
-implantteja erinomaisesti
Käyttäjille, joilla on yhdessä korvassa sisäkorvaimplantti, saattaa

Cochlearin ja ReSound ainutlaatuinen Smart Hearing Alliance

olla runsaasti hyötyä toisessa korvassa käytettävästä kuulokojeesta.

-yhteistyö helpottaa bimodaalisten ratkaisujen tuomista asiakkaillesi.

Cochlear -implantti ja ReSound ENZO Q- tai muu ReSound-kuulokoje

Cochlear ja ReSound ovat yhdessä laatineet vaiheittaisen ohjeen

muodostavat kokonaisvaltaisen bimodaalisen ratkaisun, joka saattaa

bimodaalisen sovituksen optimoimiseksi. Lisäksi kuulokojeen akustiset

parantaa puheen tunnistamista melussa ja äänilähteen paikallistamista

ilmaisimet kohdistetaan, joten nämä kaksi laitetta toimivat yhtenäisenä

sekä tuottaa paremman äänenlaadun ja muita etuja verrattuna pelkän

järjestelmänä. Smart Hearing Alliance -liittouma tarjoaa kehittyneitä

sisäkorvaimplantin käyttämiseen.

yhteydenpitoratkaisuja bimodaalisille asiakkaillesi.

TM

1-4

Tehokkuus on vain
yksi ominaisuus

YHDISTÄ JA SIIRRÄ ÄÄNTÄ KATTAVAN BIMODAALISEN
KOKEMUKSEN AIKAANSAAMISEKSI
ReSound ja Cochlear auttavat asiakkaitasi 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, he voivat puhua
puhelimessa, nauttia lempimusiikistaan tai suosikkitelevisiosarjoistaan
sekä jutella helposti kumppaninsa kanssa meluisissa ravintoloissa.5
*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.y
5. Alustavat arkistotiedot: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus® CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019,
Jan. [Cochlearin tuella].
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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.
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Tyylikkään luotettava
ja vankkatekoinen
Taajuus (Hz)

Taajuus (Hz)

SOVITUSALUE JA TEKNISET

Vaikka asiakkaasi olisivat kuinka aktiivisia tahansa,

dB HL

dB HL

TIEDOT

heidän valitsemiensa tekniikoiden ja laitteiden tulee
vankkatekoisia. ReSound ENZO Q on suunniteltu
kestämään kaikkien käyttäjien tarpeita.

SUPER POWER
SP BTE 98

EQ98-DWT

pitkä paristojen kesto tekee suuren vaikutuksen. Siitä
on runsaasti hyötyä ääntä siirrettäessä. Molemmat

EQ88-DWHT

IEC 60118-0 2nd
IEC 711
Korvasimulaattori

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

Referenssivahvistus (otto 60 dB SPL)

1600 Hz/HFA

62

53

Maksimivahvistus (tulo 50 dB SPL)

jotka sointuvat käyttäjien yksilöllisiin tyyleihin.

Enintään
1600 Hz/HFA

86
74

83
67

Suurin antotaso (otto 90 dB SPL)

Enintään
1600 Hz/HFA

144
136

141
130

dB SPL

ReSound ymmärtää, että käyttäjät luottavat

Harmoninen särö

500 Hz
800 Hz
1600 Hz
3200 Hz

4,7
0,8
0,8
-

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

%

Induktiokelan herkkyys (otto 1 mA/m)

Enintään

117

113

HFA

123

113

1600 Hz/HFA

106

98

Vastaava tulokohina, ilman
meluvaimennusta

23

27

dB SPL

Vastaava 1/3-oktaavin tulokohina, ilman
meluvaimennusta

7

8

dB SPL

100-6120*

100-5200

Hz

1,3/1,7

1,3/3,3

mA

mallit ovat saatavina 10 tyylikkäänä värivaihtoehtona,

kuulokojeisiinsa vahvasti. Siksi kaikki vankkatekoiset
ReSound ENZO Q -kuulokojeet on suojattu
tehtaalla iSolate-nanopinnoitteella, joka hylkii
vettä, korvavahaa ja likaa herkän elektroniikan
suojaamiseksi. Uudet kuulokojeet on suojattu pölyltä
ja vedeltä IP68-tasoisesti.

HFA - SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI)
Induktiokelan maksimiherkkyys @ 1 mA/m

Hopeanharmaa

Hopea

Helmenval- Antrasiitti
koinen

Musta

Beige

Hennonvaa- Keskivaalea
lea

Tumma
Ruskea

Kiiltävä
Musta

Taajuusalue (IEC 60118-0): 2015
Virrankulutus (ei toiminnassa / toiminnassa)
* Mittausperuste: IEC60118-0:2015, 711-korvasimulaattoriliitin
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dB
dB

dB SPL

IEC 60118-0 2nd
IEC 711
Korvasimulaattori

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

Referenssivahvistus (otto 60 dB SPL)

1600 Hz/HFA

60

53

dB

Maksimivahvistus (tulo 50 dB SPL)

Enintään
1600 Hz/HFA

80
73

73
67

dB

Suurin antotaso (otto 90 dB SPL)

Enintään
1600 Hz/HFA

141
135

134
130

dB SPL

Harmoninen särö

500 Hz
800 Hz
1600 Hz
3200 Hz

1,4
0,6
0,8
-

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

%

Induktiokelan herkkyys (otto 1 mA/m)

Enintään

110

103

HFA

123

114

1600 Hz/HFA

104

98

23

22

dB SPL
dB SPL

HFA - SPLIV @ 31,6 mA/m (ANSI)
Induktiokelan maksimiherkkyys @ 1 mA/m
Vastaava tulokohina, ilman
meluvaimennusta
Vastaava 1/3-oktaavin tulokohina, ilman
meluvaimennusta
Taajuusalue (IEC 60118-0): 2015
Virrankulutus (ei toiminnassa / toiminnassa)

dB SPL

13

12

100-5270*

100-4940

Hz

1,18/1,4

1,18/1,4

mA

Tiedot: IEC60118-0 Edition3.0 2015-06,
IEC60118-7 ja ANSI S3.22-2009, syöttöjännite 1,3 V

HIGH POWER
HP BTE 88

High Power BTE 88 ja Super Power BTE 98. Niiden

Tiedot: IEC60118-0 Edition3.0 2015-06,
IEC60118-7 ja ANSI S3.22-2009, syöttöjännite 1,3 V

Näitä kuulokojeita on saatavana kahtena mallina:

* Mittausperuste: IEC60118-0:2015, 711-korvasimulaattoriliitin
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ENZO Q -OMINAISUUKSIEN YLEISKATSAUS
HYÖTY

Tukee asiakkaasi kykyä tunnistaa, mistä
suunnasta äänet tulevat, joten ympäristö tuntuu
luonnollisemmalta.

Paristokoko

10

Audiologiset ominaisuudet
WARP-kompressointi (WDRC)
- taajuuskaistojen määrä
Binauraalinen suuntamikrofoni III
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Tilantuntu
Binauraalinen suuntamikrofoni

14

12

-

-

-

-

-

-

Luonnollinen suuntakuvio II
Suuntakuvioprosessori
-

Synkronoitu Soft Switching

Kuulokojeet analysoivat ja luokittelevat
kuunteluympäristön tarkasti toimimalla yhdessä.
Vahvistus ja kohinanvaimennus säädetään
automaattisesti.

Asiakkaasi pääsevät nauttimaan
parhaasta mahdollisesta kuuluvuudesta ja
kuuntelumukavuudesta, vaikka ääniympäristöt
vaihtuisivat nopeasti.

Haitallista melua vähennetään tilavähennystekniikan
avulla puhesignaalia heikentämättä.

Asiakkaitesi mukavuus paranee
meluisissa kuuntelemistilanteissa puheen
ymmärrettävyydestä tinkimättä.

Taustamelunvaimennus II

-

Säädettävä adaptiivinen suuntakuvio

-

Adaptiivinen suuntamikrofoni

-

Binauraalinen ääniympäristön optimointi II

-

-

-

-

Taustamelunvaimennus II
Kohinasalpa
-

Tuulisalpa

Musiikkiasetus

Puheen sävyt kuuluvat paremmin, ja äänen laatu
pysyy mahdollisimman hyvänä.

Toiminnalliset ominaisuudet

Synkronoitu sopeutumisavustaja
Bassokorostus
Vahvistustapa
(WDRC/semilineaarinen/lineaarinen)
Tinnitusmaskeri
Synkronointipainike
Synkronoitu äänenvoimakkuuden säätö
Käynnistysviive
Phone Now

DFS Ultra II
Asiakkaasi nauttivat suuremmasta mukavuudesta
ja paremmasta kuuluvuudesta ilman vinkumista.

Joustavat vahvistustavat ja aikavakiot
ReSound ENZO Q tarjoaa vaihtoehtona WDRC:lle
puolilineaariset ja lineaariset kompressiotilat.

Sovittaminen muuttuu joustavammaksi, kun
erilaiset loudness-herkkyydet kompensoidaan. Siksi
voit varmistaa asiakkaillesi mukavat äänitasot.

Kuulokojeiden välinen yhteys

Täyteläisempi äänenlaatukokemus.

Etäsäätö
Etälaiteohjelmistopäivitykset

Auto DFS
Onboard Analyser II
Langaton Noahlink Wireless -sovitus
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ReSound Assist
Pikapainikkeet - äänen optimoinnin pikavalinnat
Sound Enhancer - tuulen huminan, melun ja puheen
säätäminen**
Sound Enhancer - basso-, keski- ja diskanttiäänien
säätäminen
Tinnituksenhallinnan säätäminen
Suosikkiohjelmien luominen geotunnisteilla tai ilman
Kuunteluohjelman/äänilähettimen nimi käyttäjän
mukautettavissa
Etsi kuulokoje -toiminto
Puhelinkäyttö
Ohjausoptioiden näyttö
Ladattavan RIE 61:n akun tilan näyttö

iPhone*

ReSound Assist

Vapaasti valittavat ohjelmat

Multi-mic

Micro Mic

TV-lähetin
2

Ladattava ja
kannettava

Ladattava ja
kannettava

Ladattava ja
kannettava

Pistoke
Virtamuuntaja
– kiinteä
Stereo

ÄÄNILÄHETTIMEN TOIMINNOT

Mono-/binauraalinen
Suora valinta
Suora valinta
•
•

Binauraalinen
Selailu (1-2-3-1…)

•

Mono-/binauraalinen
Selailu (1-2-3-1…)
Selailu (1-2-3-1…)
•
•

Binauraalinen
Selailu (1-2-3-1…)

Virtalähde
Äänen laatu
Äänen poiminta

•
•

Stereo (A2DP)

Mono

Mono

Suuntamikrofoni

Suunnattu
Pallokuvio

Suuntamikrofoni

Induktiokela

•

•

Linjatulo

•

•

FM-yhteensopiva
(edellyttää FMvastaanotinta)

•

•
•
•

Äänensiirto
taajuusalue

•
•
•

Puhelin

Android-puhelimet**

ReSound Smart FitTM 1.6 tai uudempi

Taajuudeltaan alle 1 000 Hz:n äänien vahvistus
hienosäädetään nopeasti.

Kuulokojeen ohjelmanvalinta
Äänilähettimen valinta
Kuulokojeen ja äänilähettimen äänenvoimakkuudensäätö
Kuulokojeen mykistys

Phone Clip+

•
•

•

A2DP-virtautus:
100–100 00 Hz
Puhelin: 200–3
400 Hz

100–8 000 Hz ±3
dB (induktiokela:
350–8 000 Hz)

•

100–8 000
Hz ±3 dB

100–10 000 Hz

Puhelimen ja sovelluksen vaihtoehdot

Suora äänensiirto
ReSound TV-Lähetin 2
Kaukosäädin, Kaukosäädin 2,
Phone Clip+, Micro Mic ja Multi Mic
ReSound Smart 3DTM -sovellus

Sovitusominaisuudet

Bassokorostus

Kaukosäädin

**Käytettävissä ReSound ENZO Q 9 -malleissa

Comfort Phone

Ainutlaatuinen kaksikanavainen kaksisuodattiminen
järjestelmä poistaa akustisen vinkumisen tarkemmin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

MUUT TOIMINNOT

Voimakkaiden äänipiikkien vaimennus

Parantaa äänipiikkien kuuntelumukavuutta
heikentämättä sellaisten keskivoimakkaiden
ja voimakkaiden äänien kuuluvuutta, jotka
asiakkaittesi täytyy kuulla.

Kauko2

Phone Clip+

ÄÄNENVOIMAKKUUS- JA KUUNTELUOHJELMATOIMINNOT

Adaptiivinen automaattinen suuntakuvio

DFS Ultra II

Sound Shaper

ReSound
Smart 3D

-

Sound Shaper

Voimakkaiden äänipiikkien vaimennus

Äänensiirtovaihtoehdot

Hallintavaihtoehdot

-

Soft Switching

Ääniympäristön optimointi

Korkeataajuuiset äänet kompressoidaan. Vääristymistä
vähennetään otto- ja antotaajuuksien suhteellisuuden
avulla.

5

HP: 13, SP: 675

Värivaihtoehdot

Säädettävä suuntakuvio

Binauraalinen ääniympäristön optimointi II

Vähentää äkillisen ja lyhytkestoisen melun vahvistusta.

7

Perustaso

Kun aivot saavat tarkalleen oikeita tietoja
molemmista korvista, asiakkaasi pysyvät
keskusteluissa mukana helposti ja voivat suunnata
huomionsa luonnollisesti.

Tilantuntu
Yhdistää algoritmit, jotka palauttavat korvalehtien
antamat vihjeet ja interauraaliset tasoerot, jotta aivot
saavat luonnollisia akustisia tietoja ja tilantuntu säilyy
kuulemisessa.

9

Laitteen määritykset

Binauraalinen suuntamikrofoni III
Jatkuva tietojen vaihtaminen ympäristöstä kuulokojeiden
välisen yhteyden avulla optimoi napaisuuskuvioinnin ja
mikrofoniasetukset kaikissa kuuntelutilanteissa.

MALLI

Kehittynyt

ETU

YHTEENSOPIVA ÄÄNENSIIRRON, SOVELLUSOHJAUKSEN JA LANGATTOMIEN LISÄLAITTEIDEN KANSSA

Äärimmäinen

OMINAISUUS

TEKNOLOGIAN TASOT

4

4

4

Muut Bluetooth-yhteensopivat puhelimet

Yhteensopivat ReSound-tuotteet
Puhelu

ReSound ENZO Q

Sovelluksen käyttäminen

ReSound Smart 3D

Puhelu

ReSound ENZO Q

Sovelluksen käyttäminen

ReSound Smart 3D

Puhelu

ReSound ENZO Q ja Phone Clip+

*ReSound Smart 3D -sovellusta voi käyttää iPhone-, iPad- ja iPod Touch -laitteissa.
Osoitteessa resound.com/compatibility on kattava luettelo yhteensopivista laitteista.
**Yhteensopiva alkaen Android-versiosta 10 ja Bluetooth -versiosta 5.0 kun puhelimen Android Streaming
to Hearing Aids-toiminto on aktivoitu.
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Me ReSoundilla ymmärrämme, että haluat luotettavan kumppanin. Sillä
täytyy tietysti olla hallussaan uusin teknologia, mutta lisäksi sen täytyy
vaivojaan säästämättä auttaa huonokuuloisia mukautumaan elämään
kuulokojeiden käyttäjänä. Siksi on hyvä tietää, että olemme pitäneet

Maailmanlaajuinen pääkonttori

lupauksemme saada elämä kuulostamaan paremmalta yli 150 vuoden

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

ajan. Voit auttaa asiakkaitasi kuulemaan enemmän, tekemään enemmän
ja olemaan enemmän kuin mitä he pitivät mahdollisena.
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 GN-konserni työllistää yli 5 000 henkilöä. Se
noteerataan NASDAQ OMX Copenhagen -pörssissä.
Katso miten voit auttaa asiakkaitasi, joilla on vaikea tai erittäin vaikea
kuulonalenema, saamaan parhaan mahdollisen kuulokokemuksen
ReSound ENZO Q-kuuloratkaisun avulla.
resoundpro.com
facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal
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