Itseluottamus
perustuu
yksityiskohtiin
Löydä itsellesi sopiva
kuuloratkaisu
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Ei jätä pulaan
tärkeinä hetkinä
Uusin kattava Premium-kuulokojeiden
valikoimamme on vertaansa vailla.
Löydät siitä tarpeisiisi ja elämäntapaasi
täydellisesti soveltuvan ratkaisun. Nauti
täyteläisemmästä äänenlaadusta,
monipuolisesta äänensiirrosta, tuesta ja
mukauttamisesta missä ja milloin tahansa.
Muista myös maailman kehittynein
ladattava ratkaisu.
Kun tarkastellaan pienempiä yksityiskohtia,
ReSound LiNX Quattro tarjoaa viimeistellyn
kokemuksen kerroksellisen äänen avulla,
jotta voit luottaa siihen, että tärkeimmät
hetket eivät mene ohi.

Loistava
äänielämys
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SELKEÄ PUHE
Vuosikausia jatkuneen innovoimisen
ansiosta pysymme kuulokojetekniikan
suunnannäyttäjinä, jotta ihmiset kuulevat
paremmin arjessaan. Ainutlaatuinen
ratkaisumme helpottaa puheen ja äänien
kuulemista ympäristön kaikista suunnista.
Voit keskittyä puheeseen ja kuulet itseäsi
ympäröivät äänet yhtä hyvin vilkkaalla kadulla
kuin hiljaisessa teatterissa.

TÄYTELÄISEMPIÄ ÄÄNIÄ
ReSound LiNX Quattro rikkoo rajoja
tuottaessaan äänielämyksiä. Kuulet tämän
yksityiskohdissa. Matalat ja korkeat sävelet
kuuluvat luonnollisen täyteläisinä. Hiljaisuus
on aidosti äänetöntä. Voimakkaammat äänet
kuuluvat selkeinä ja häiriöttöminä. Lintujen
laulun, lasten naurun ja musiikin kaltaiset
äänet tuottavat suuremman nautinnon.

ReSound LiNX Quattro oli

95%

kaksoissokkokokeessa 95%
suositumpi musiikin kuuntelemisessa kuin muut premium-kuulokojeet.

Re So u n d Li N X Q u attro
M u u t P re mi u m-k u u lo ko j e et
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TÄYTELÄISEMPI KOKEMUS
Kahvinkeittimen sihinä aamuisin ja
musiikkia iltaisin – tee suosikkiympäristöistäsi
miellyttävämpiä selkeän täyteläisen äänen
avulla.
Tuloksena on loistava äänielämys.

HUIPPUARVOSANAT SOKKOKOKEISSA
Sokkokuuntelukokeissa ihmiset paikansivat
puheen lähteen ja ymmärsivät sitä paremmin
meluisissa ympäristöissä ReSound LiNX
Quattro -kuulokojeiden avulla. Lisäksi ReSound
LiNX Quattro sai paljon paremmat arviot
äänenlaadusta musiikkia kuunneltaessa.

Tutustu loistavaan äänielämykseen tarkemmin
osoitteessa resound.com
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Äänensiirtoa
vertaansa vailla

SÄILYTÄ ITSEVARMUUTESI
PUHELIMESSA
Kun vastaat puhelimeen, kuulet
keskustelukumppanisi äänen selkeämpänä.
Tutkimusten mukaan keskustelu ymmärretään
keskimäärin 50 % paremmin kuulokojeisiin

ENEMMÄN ÄÄNI-, TOIMINTO- JA

siirrettynä verrattuna tavalliseen puheluun.

RYTMIKERROKSIA

Nyt voit siirtää stereoääntä suoraan iOS- ja

Kun vastaat puhelimeen junassa matkalla

Android™-laitteista*. Välityslaitetta ei tarvita.

työpaikallesi, pysyt mukana keskustelussa. Kun
katsot televisiota kotona, toiminta tempaa

SELKEÄ ÄÄNENSIIRRON YKKÖNEN

mukaansa. Ja kun ajat autoa kaupungilla,

Kun ääntä siirretään iPhonesta, kuuntelijoiden

kuulet reaaliaikaisia navigointiohjeita.

mielestä ReSound LiNX Quattro

ReSound LiNX Quattro tarjoaa poikkeuksellisia

-kuulokojeiden ääni on keskimäärin 37%

äänensiirtoelämyksiä käytännöllisesti katsoen

parempi kuin muiden Premium-kuulokojeiden.

kaikista äänilähteistä. Kun ääni kuuluu
selkeämpänä ja täyteläisempänä, voit nauttia

ENEMMÄN TOIMINTAA TELEVISIOSSA

puheen ja musiikin hienoimmista vivahteista

Kuuntele uutisia, katso elokuvia ja kuule

siirrettyinä suoraan kuulokojeisiisi.

musiikki selkeämmin itse valitsemallasi
äänenvoimakkuudella – muut perheenjäsenet
säätävät haluamansa äänenvoimakkuuden itse.

Lue lisää äänensiirron tuottamista elämyksistä ja katso
luettelo älypuhelimien yhteensopivuudesta osoitteessa
resound.com

*Alkaen Android-versiosta 10 ja Bluetooth -versiosta 5.0 Audio Streaming
to Hearing Aids-toiminto aktivoituna - toiminto aktivoituna.

ReSound Assist

SÄÄTÖJÄ MISSÄ JA MILLOIN TAHANSA

Tuki ja mukauttaminen
paikasta
riippumatta

Oletpa sitten kotona, töissä tai lomalla, ReSound

ReSound Assist antaa enemmän vaihtoehtoja

ReSound Assist ja ReSound LiNX Quattro

pitää yhteyttä audionomiisi. Saat apua ja tukea

varmistavat aina parhaan kuulonhuollon.

Assist mahdollistaa hienosäätöpyyntöjen
lähettämisen, säätämisen ja päivittämisen
ReSound Smart 3D -sovelluksen avulla. Saat
päivitetyt asetukset suoraan audionomiltasi.
Kun olet kokeillut asetuksia, voit lähettää
audionomillesi tyytyväisyysarvion, jotta hän
tietää, kuinka tyytyväinen olet parannuksiin.

mieltymystesi ja aikataulusi mukaisesti.

RESOUND ASSIST -KÄYTTÄJIEN KERTOMAA:
KUULONHUOLTOA VERKOSSA
KASVOTUSTEN AJASTA JA PAIKASTA
RIIPPUMATTA
ReSound Assist Live* ja ReSound Smart 3D™
-sovellus mahdollistavat sovittamisen kasvotusten
paikasta riippumatta. Sovelluksen avulla voit
soittaa videopuhelun audionomillesi, jotta
kuulokojeesi etähienosäädetään.

*Kysy audionomiltasi, koska palvelu on käytettävissä.

83%
89%
77%

"On helppoa pyytää apua sovelluksen
avulla."
"Uusien asetusten ottaminen käyttöön
sovelluksen avulla sujuu helposti."
"Sain uusien asetusten avulla paremman
kuulokojeen käyttökokemuksen."
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Jäljempänä on esimerkkejä ReSound Smart 3D

Optimoi missä ja
milloin tahansa

-sovelluksen ominaisuuksista.

ÄÄNEN PARANTAMINEN
Saat käyttöösi enemmän äänensäätövaihtoehtoja.
Äänen laatu muuttuu täyteläisemmäksi, kun
säädät basso-, keski- ja diskanttiääniä.

ReSound LiNX Quattro -kuulokojeet
mukautuvat ympäristöösi automaattisesti,

AKUN LATAUSTILA

mutta voit saada vieläkin yksilöllisemmän

Seuraa ladattavien kuulokojeiden* akkujen

kuulokojeen käyttökokemuksen. Voit säätää

lataustilaa. Saat ilmoituksen, kun akut täytyy

kaikkea tarvittavaa huomaamattomasti ja

ladata.

nopeasti, joten hallitset ympäröivien äänien
tuottamia elämyksiä.

ETSI KUULOKOJEENI
Jos et löydä kuulokojeitasi, näet niiden
edellisen sijainnin kartalla.

LIEVITYSTÄ TINNITUKSEEN
Lievitä tinnitusta ja sen aiheuttamaa harmia
kuuntelemalla rauhoittavia taustaääniä.
Katso lisätietoja ReSound Smart 3D -sovelluksesta
osoitteesta resound.com

*Ladattava Kuuloke korvassa (RIE) -malli

Maailman
kehittynein
ladattava
ratkaisu

Innovatiivinen ReSound LiNX Quattro on
maailman kehittynein ladattava kuulokoje. Sen
litiumioniakku on täysin suljettu turvallisuuden
parantamiseksi. Akku on pienikokoinen, ja se
kestää pitkään – jopa kokonaisen päivän, joten
paristoja ei tarvitse vaihtaa. Aseta kuulokojeesi
yöksi helppokäyttöiseen induktioperiaatteella
toimivaan latauskoteloon, jossa ne valmistautuvat
seuraavaa päivää varten. Voit luottaa kattavaan
ladattavaan ratkaisuun aamusta iltaan.

LUOTTAVAISIN MIELIN LATAAMISEN AVULLA
Nauti 24 tunnin akkujen kestosta – silloinkin kun
siirrät television tai muuta ääntä tai musiikkia
puolet ajasta.

VIRKISTÄ PIKALATAUKSEN AVULLA
Jos olet liikkeellä tai matkoilla tai unohdat asettaa
kuulokojeet latautumaan yöksi, voit ladata akut
kestämään pitkään vain 30 minuutissa.

AKUN
KÄYTTÖAIKA
TUNTEINA

LATAUSAIKA

3 tuntia

=

1 tunti

=

30 minuuttia

=

30
24
16
8

50% ajasta
äänensiirtoa

Katso lisätietoja lataamisesta osoitteesta
resound.com
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OHUT JA KÄYTÄNNÖLLINEN
LATAUSKOTELO
Markkinoiden pienikokoisin latauskotelo
mahtuu helposti taskuun tai lentolaukkuun.
Siinä kuulokojeesi pysyvät turvassa ja
latautuvat kaikkialla.

Pieni ja taitavasti
suunniteltu

Kuulokojeet on helppo asettaa
induktioperiaatteella toimiviin latauspaikkoihin,

Pienikokoinen kuuloke korvassa (RIE)

joissa ne latautuvat käytännöllisesti. Näet

-malli on oikea valinta, jos haluat

akkujen lataustilan ReSound Smart 3D

huomaamattoman kuulokojeen. Tätä

-sovelluksessa. Lisäksi kuulokojeen selkeät

kosmeettista mallia on vaikea havaita. Se on

LED-merkkivalot osoittavat, että lataaminen

niin pienikokoinen ja tyylikkäästi muotoiltu,

on alkanut. Kotelon sisäisessä akussa riittää

että se on lähes näkymätön.

virtaa kolmeen latauskertaan. Kotelon
LED-merkkivalot osoittavat kotelon ja
kuulokojeittesi lataustason.
Näkyy todellisessa
koossa.

0

24,8 mm

Löydä itsellesi
sopiva
kuuloratkaisu
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Sama selkeämpi ja täyteläisempi ääni on
saatavana kaikkien kuulokojemallien avulla.
ReSound LiNX Quattro -kuulokojeita on
saatavina pienikokoisina kuuloke korvassa (RIE)
-malleina, kuten kosmeettinen kuuloke korvassa
(RIE) -pienoiskuulokoje sekä pienikokoinen
ladattava kuulokoje, jonka akku kestää pitkään.
Lisäksi saatavana on helposti käsiteltäviä
korvantauskojeita ja huomaamattomia yksilöllisiä
malleja. Löydät kattavasta kokoelmasta tarpeisiisi
ja elämäntapaasi soveltuvan vaihtoehdon. Kun
suorituskykyä riittää, virtaa kuluu vain vähän ja
voit siirtää ääntä iOS- ja Android-laitteista, voit
nauttia luonnonrauhasta ja liikkua kaupungin

Maailman kehittynein
ladattava ratkaisu
Kuuloke korvassa (RIE)

Mini
Korvantauskoje

Mini
Vakio
Kuuloke korvassa Kuuloke korvassa
(RIE)
(RIE)

Tavallinen
korvantauskoje

vilinässä luottavaisin mielin.

Värit
Hopeanharmaa

Antrasiitti

Musta

Beige

Hennonvaalea

Keskivaalea

Tummanruskea

Helmi
Valkoinen

Hopea

Kiiltävä
Antrasiitti

Kiiltävä
Musta

Kiiltävä
Medium

Monzanpunainen

Merensininen

Tehokas
korvantauskoje

YKSILÖLLISET MALLIT

IIC
ITC
Kokonaan
(In-the-Canal)
korvakäytävässä

ITE
(In-the-ear)

MIH
Helix-mikrofoni

Vaalea

Beige

Keskiruskea

Ruskea

Tumma
Ruskea

Huonokuuloiset ovat meille sydämen asia, koska
tiedämme, että he luottavat 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.
ReSound kuuluu GN-konserniin, joka näyttää muille
suuntaa kohti laadukasta ääntä ReSound-kuulokojeiden
sekä toimistokäyttöön ja liikunnan ystäville tarkoitettujen
Jabra-kuulokkeiden avulla. Vuonna1869 perustettu yli 5
000 henkilöä työllistävä ja NASDAQ OMX Copenhagen
-pörssissä listattu GN saa elämän kuulostamaan
paremmalta.
Lue lisää siitä, kuinka Resound LiNX Quattro™ voi palauttaa
luottamuksen yksityiskohtiin, osoitteessa resound.com.
facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal
linkedin.com/company/resound

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

M102761FI-20.02-Rev.A

© 2020 GN Hearing A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. ReSound on GN Hearing
A/S:n tavaramerkki. Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä palvelumerkki. Android, Google Play ja
Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Bluetooth-sanamerkki ja -logot
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta.

