ReSound ONE

Kukaan ei kuule kuten sinä.
AMMATTILAISILLE

Sijaitsee huomaamattomasti
syvemmällä korvan takana.

Maailman ensimmäinen kaikilla
ominaisuuksilla varustettu*
Mikrofoni & Kuuloke-Korvassa -kuulokoje

Viistosuuntainen muoto
varmistaa mikrofonien
paremman suorituskyvyn
korvakäytävässä.

ReSound on halunnut aina jäljitellä
luonnollista kuulemista mahdollisimman
tarkasti. Käytämme siitä nimitystä
Organic Hearing. Teknologiamme
perustuu tähän. Äänet poimitaan ja
suunnataan orgaanisesti hyödyntäen
kuulemisen anatomiaa, joten aivot saavat
äänet käyttöönsä mahdollisimman
täydellisinä haastavimmissakin
kuuntelutilanteissa.

JOKAISEN IHMISEN KUULO ON YKSILÖLLINEN, AIVAN KUIN HÄNEN SORMENJÄLKENSÄKIN
Luonto on muotoillut korvan vangitsemaan sitä ympäröivät äänet täydellisesti. Koska korvat ovat yksilöllisiä,
myös äänet kuuluvat yksilöllisinä. Näin ei kuitenkaan tapahdu käytettäessä kuulokojeita, koska niistä
useimmat poimivat vain takaapäin kuuluvia ääniä. Tämä ei ole luonnon tarkoitus, joten äänet kuulostavat

ReSoundin Organic
Hearing -ajattelutapa

Miellyttävän
tuntuinen korvan
takana.

latteilta, epäluonnollisilta ja puutteellisilta.
ReSound ONE™ M&RIE (Mikrofoni & Kuuloke-Korvassa) muuttaa kaiken tämän. Täysin uudenlaisissa
kuulokojeissa* mikrofoni ja kuuloke sijaitsevat korvakäytävässä, joten käyttäjät kuulevat koko äänen luonnon
tarkoittamalla tavalla. Upouusi äänenkäsittelypiiri ja vinkumisen hallintajärjestelmä mahdollistavat tämän
mullistavan uutuuden. ReSound ONE antaa aivoille kaiken tarvittavan, jotta ääntä käsiteltäessä syvyys- ja
suuntavaikutelma säilyvät. Tällöin on helpompaa liittyä keskusteluun ja osallistua siihen.
Tämä on vaihe matkalla kohti Organic Hearing -kuulemista.
ReSound ONE. Kukaan ei kuule kuten sinä.
M&RIE
(Mikrofoni & Kuuloke-Korvassa)

*Mikrofoni korvakäytävässä, kaksi vakiosuuntakuviomikrofonia, suuntakuvio-ominaisuudet, langaton äänensiirto
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Kaikki asiakkaittesi tarvitsema,
jotta he saavat mahdollisimman yksilöllisen
kuulokojeen käyttökokemuksen

LUONNOLLISIN ÄÄNEN LAATU

ALL ACCESS DIRECTIONALITY

ULTRA FOCUS

Mullistava M&RIE (Mikrofoni & Kuuloke-

Suuntamikrofonikuviot säätyvät

Käyttäjän ohjaama Ultra Focus

Korvassa) perustuu Organic Hearing

automaattisesti ja auttavat asiakkaitasi

auttaa asiakkaitasi keskittymään edessä

-ajattelutapaamme. Siinä kahta perinteistä

kuulemaan tärkeät äänet menettämättä

sijaitsevaan henkilöön tehokkaiden

mikrofonia täydentää kolmas, joka

silti ympäröiviä ääniä.

suuntakuvioiden avulla.

*

Ultra Focus

Muotoilu

All Access
Directionality

Ladattavuus ja
5
yhteydet

sijaitsee huomaamattomasti korvakäytävässä
osana kuulokemoduulia.

*Mikrofoni korvakäytävässä, kaksi vakiosuuntakuviomikrofonia, suuntakuvio-ominaisuudet, langaton äänensiirto
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M&RIE

M&RIE

RIE-kuulokojeiden luonnollisin
äänenlaatu
M&RIE perustuu kahteen perinteiseen mikrofoniin ja korvakäytävässä

Asiaakkaasi saavat yksilöllisten kojeiden luonnollisen äänen lisäksi kehittyneet

sijaitsevaan kolmanteen mikrofoniin, joiden ansiosta asiakkaasi saavat

ominaisuudet ja RIE-mallien helppokäyttöisyyden. 90% kuuntelijoista on

paremman suunta- ja syvyysvaikutelman.

sitä mieltä, että M&RIE tuottaa luonnollisempaa ääntä. M&RIE-käyttäjät
tunnistavat edestä ja takaa tulevat äänet 10% tarkemmin.

PARHAAT PALAT MOLEMMISTA
Uusi nopeampi äänenkäsittelypiiri, uusi vinkumisen hallinta DFS Ultra III ja

TUULEN HUMINA VÄHENEE

korvan yksilöllinen muoto auttavat poimimaan äänet luonnollisella tavalla.

Kun mikrofoni sijaitsee korvakäytävässä, tuulen kohina vähenee luonnollisesti
15 dB ilman, että vahvistusta tarvitsee vähentää. Asiakkaasi kuulevat
mukavasti lenkkeillessään tai nauttiessaan kesäpäivästä.

90%

kuuntelijoista* pitää
M&RIE-äänenlaatua
luonnollisempana.

10%

tunnistaa edestä ja
takaa tulevat äänet
tarkemmin**.

15dB

Luonnollinen
tuulen kohinan
vaimennus***

*Lievä kuulonalenema, verrattuna korvalehden kompensointiin ja pallokuvioon.
**Lievä kuulonalenema, verrattuna perinteisiin mikrofonikokoonpanoihin
***Verrattuna pallokuvioon.
Lähde: Groth J. (2020). Innovatiivinen RIE ja mikrofoni korvakäytävässä auttavat käyttäjiä kuulemaan yksilöllisesti. ReSoundin tutkimus.
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All Access Directionality

Parempaa kuulemista kaikissa ympäristöissä
Organic Hearing -ajattelutapaamme perustuvat automaattisesti

ALL ACCESS DIRECTIONALITY JA M&RIE YHTEISTYÖSSÄ

säätyvät suuntamikrofonikuviot auttavat asiakkaitasi kuulemaan tärkeät

ReSound ONE tarkkailee kuuntelutilannetta ja vaihtaa automaattisesti

äänet mahdollisimman luonnollisesti ja kuulemaan samalla ympäröivät

M&RIE-tilan ja muiden suuntakuviotilojen välillä All Access

äänet. He kuulevat enemmän ääniä kuin useimpien kuulokojeiden

Directionality -toiminnon avulla. Näin varmistetaan, että asiakkaittesi

käyttäjät, joten kuulokojeiden sijasta heidän aivonsa päättävät, mikä on

käytössä ovat parhaiten optimoidut asetukset ja he kuulevat

tärkeää. Näin he voivat levollisin mielin olla osa muuttuvaa ympäristöä

mahdollisimman hyvin kaikissa tilanteissa.

yhdessä muiden kanssa.
PAREMPI SUORITUSKYKY MELUSSA
Meluisissa tilanteissa All Access Directionality muodostaa kuuntelijan
eteen vahvemman ja keskittyneemmän keilakuvion uuden binauraalisen
yhteyden avulla. Perinteiseen suuntakuvioon verrattuna signaali-kohina-

2dB

parempi signaali-kohina-suhde
perinteiseen suuntakuvioon
verrattuna.*

suhde paranee jopa 2 dB.

*Verrattuna vanhempiin tuotteisiimme kuulonaleneman mukaan
Lähde: Groth J. (2020). Binauraalisen kuulemisstrategian kehittyminen: All Access Directionality ja Ultra Focus. ReSoundin tutkimus
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Ultra Focus

Erinomainen kuulokojeen käyttökokemus kahdenvälisissä
keskusteluissa vaativimmissa ympäristöissä
Käyttäjän ohjaama Ultra Focus auttaa asiakastasi keskittymään edessään olevaan henkilöön
molempien kuulokojeiden muodostaman tehokkaan ja yhdistetyn suuntakuvion avulla. Kun
he tarvitsevat enemmän apua erittäin meluisissa tilanteissa, All Access Directionality parantaa
puheen ymmärrettävyyttä 30 %. Ultra Focus priorisoi sivuilta kuuluvia ääniä, joihin sisältyy
vähiten melua, jotta puhe kuuluu mahdollisimman selvästi. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus
parantaa signaali-kohina-suhdetta jopa 1,5 dB, kun melu kuuluu voimakkaampana yhdeltä

30%

parempi puheen ymmärrettävyys
All Access Directionality
-toiminnolla avulla.*

puolelta. Kun puhe kuuluu selkeämpänä, Ultra Focus auttaa asiakkaitasi ylläpitämään
tilavaikutelmaa suuntaamalla suuntakuvion puhetaajuuksien avulla eteen. Ympäristöä
tarkkaillaan korkeiden ja matalien taajuuksien avulla.
HELPPO OTTAA KÄYTTÖÖN SILLOIN, KUN SITÄ TARVITAAN ENITEN
Asiakkaat voivat valita Ultra Focus -toiminnon ReSound Smart 3D™ -sovelluksessa tai
ReSound ONE -kuulokojeiden ohjelmapainikkeella, kun he tarvitsevat selkeää suuntakuviota.
Se on oikea valinta meluisissa tilanteissa esimerkiksi kauppahalleissa, taksimatkojen aikana

1,5dB

parempi signaali-kohinasuhde, kun melu kuuluu
voimakkaampana yhdeltä
puolelta.*

musiikin soidessa ja liikenteen melun kuuluessa tai lentokentän lähtöselvityksessä käytäviin
kahdenvälisiin keskusteluihin. Ultra Focus voi parantaa asiakkaiden itseluottamusta tilanteissa,
joita he muuten saattaisivat vältellä.
*Lähde: Groth J. (2020). Binauraalisen kuulemisstrategian kehittyminen: All Access Directionality ja Ultra Focus. ReSoundin tutkimus.
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RIE62 13, paristokäyttöinen malli

Mukautuu asiakkaittesi tarpeisiin
RIE61, ladattava malli

ReSound ONE mukautuu asiakkaittesi elämäntilanteisiin ja auttaa heitä pitämään yhteyttä
ympäröivään maailmaan. Uusi moderni muotoilu ja uusia houkuttelevia värivaihtoehtoja. Uudet
kuulokkeet parantavat tippien turvallisuutta. Langattomia puheluita ja ääntä voi siirtää iPhone- ja
AndroidTM-älypuhelimista, akussa riittää virtaa koko päiväksi, tarkempi ja mukavampi yksilöllinen
ensisovitus.

RIE61 312, paristokäyttöinen malli
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Muotoilu
Lämmin harmaa

Säihkyvä hopea

Grafiitti

Suunniteltu
erityistä
tarkoitusta
varten:

HUIPPUTASON SUORITUSKYKY
Kaksi laturivaihtoehtoa toimivat tyylikkäinä,
kannettavina ja suojaavina säilytyskoteloina, jotka
on helppo ottaa mukaan matkalle. Premiumlaturin sisäinen akku tarjoaa virtaa jopa kolmen
päivän käyttöä varten ilman, että sitä tarvitsee
yhdistää verkkovirtaan. Pienempi pelkistetyn
ajattomaksi muotoiltu vakiolaturi syöttää virtaa

MUKAVA JA HUOMAAMATON

asiakastasi
Syvä musta

Suunniteltu erittäin
mukavaksi,
huomaamattomaksi
ja suorituskykyiseksi

asiakkaiden tarpeisiin.

ReSound ONE -kuulokojeiden kaikki yksityiskohdat on
Kulta

suunniteltu tiettyä tarkoitusta varten: käyttäjää yksilönä.

Uudella tavalla muotoiltu kuuloke helpottaa

Erittäin mukautuva, modernin tyylikäs. Istuu miellyttävästi

sovittamista, jota on mukavampi käyttää,

korvan takana. Sijaitsee huomaamattomasti syvemmällä

ja joka parantaa tipin turvallisuutta. IP68-

korvan takana, saatavana useina hiusten ja ihon sävyihin

vaatimukset täyttävä sisä- ja ulkopuolen iSolate-

sointuvina värivaihtoehtoina.

nanopinnoitteen ansiosta ReSound ONE kestää

Premium-laturi

vettä, pölyä ja likaa, joten asiakkaasi voivat
luottaa tähän kuulokojeeseen joka päivä.

Espresso

Samppanja

Pronssi
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Ladattavuus ja yhteydet

Vertaansa vailla olevia latausvaihtoehtoja ja
monipuolinen yhdistettävyys asiakkaittesi tarpeisiin
ASIAKKAITTESI TARVITSEMAA TEHOA

KATTAVA LANGATON EKOSYSTEEMI

ReSound ONE kuulokojeet kestävät pidempään kuin muut. Asiakkaasi

Koska paristo kestää pitkään, ReSound ONE mukautuu asiakkaiden

voivat käyttää niitä lataamatta yli päivän ajan. Paristokäyttöiset 312- ja

elämäntapoihin. Se on helppo yhdistää iPhone- ja Android-

13-versiot ovat edeltäjiään suorituskykyisempiä, joten asiakkaasi voivat

älypuhelimiin, joten he voivat puhua puhelimessa langattomasti ja

olla varmoja siitä, että ReSound ONE auttaa heitä koko päivän.

siirtää ääntä suoraan vakaan Bluetooth® Low Energy -yhteyden avulla.
Lisäksi käytettävissä on ReSound Smart 3D -sovellus ja laaja valikoima
langattomia varusteita, joten he saavat enemmän mahdollisuuksia
kuunnella itselleen mieluisia ääniä joka päivä.

Phone Clip+
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Multi-mic

Micro Mic

TV-Lähetin 2

Kaukosäädin 2

Kaukosäädin
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ReSound Assist ja ReSound Assist Live

Enemmän yhteyksiä,
parempaa huolenpitoa
ReSound Assist- ja ReSound Assist Live -toimintojen ansiosta ReSound
ONE tarjoaa kaksi tehokasta tapaa palvella asiakkaitasi, olla heihin
yhteydessä ja pitää huolta, vaikka he eivät voisi saapua vastaanotollesi.
Olet paremmin käytettävissä sekä annat neuvoja, tuet ja sovitat parhaalla
ReSound Smart Fit

Tarkka, mukava, ja yksilöllinen
ensi- tai muu sovitus
Uudet, yksilölliset ReSound Smart FitTM -ominaisuudet perustuvat

HELPPO SOVITTAA

vertaisarvioituun tutkimukseen kehittyneiden äänenkäsittelyominaisuuksien

ReSound Smart Fit -työnkulku on aiempaa intuitiivisempi Automatic

optimoimisesta. ReSound ONE on helpompi ottaa käyttöön, koska

Receiver Detection -toiminnon ansiosta. Kun muodostat yhteyden ReSound

hienosäätöjä tarvitaan vähemmän. Vahvistuksen säätäminen prosentuaalisesti

ONE -kuulokojeeseen, kuuloke tunnistetaan ja sovituksessa käytetään

varmistaa asiakkaillesi mukavimman mahdollisen ensisovituksen. Kun

kuulokekohtaisia kalibrointitietoja. ReSound Smart Fit opastaa alusta loppuun,

aloittaminen sujuu hyvin, asiakkaat ovat tyytyväisempiä ensihetkestä alkaen.

joten sovittamiset sujuvat tehokkaammin.
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mahdollisella tavalla, turvallisesti.
KUN ASIAKKAAT EIVÄT PÄÄSE VASTAANOTOLLESI, VIE HUOLENPITO
HEIDÄN LUOKSEEN
Kun asiakkaat eivät voi saapua vastaanotollesi, voit etäsäätää ja
etäsovittaa ReSound Assist Live -videotapaamisissa käyttämällä
ReSound Smart Fit -toimintoa. Se käy yhtä helposti kuin älypuhelimeen
vastaaminen. Asiakkaat voivat kokeilla kuulokojeita kodeissaan
omissa korvissaan. Samalla tarjoat laajaa palveluvalikoimaa. Voit
lähettää kuulokojeita heille kokeiltaviksi. Arvioit kuulon etätuen
avulla. Sovitat ja hienosäädät uudet kuulokojeet saman tien parhaan
mahdollisen yksilöllisen äänen varmistamiseksi. Asiakkaat voivat saapua
vastaanotollesi seurantaan mahdollisuuksien mukaan.
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Malli M&RIE (MM-kuuloke)

RT961-DRW

RT761-DRW

RT961-DRWC

RT761-DRWC

RT962-DRW

RT762-DRW

Malli (vakiokuulokkeet)

Paristokoko 61-DRW

Paristokoko 61-DRW

312 sinkki-ilma

Paristokoko 61-DRWC

13 sinkki-ilma

Kuulokevaihtoehdot

MM

Hallintavaihtoehdot

PB (61-DRW ja 61-DRWC), monitoimipainike (62), induktiokela (62)

IP-luokitus

13 sinkki-ilma

Kuulokevaihtoehdot

LP, MP, HP, UP

Hallintavaihtoehdot

PB (61-DRW ja 61-DRWC), monitoimipainike (62), induktiokela (62)

Kanavien määrä

–

Binauraalinen suuntamikrofoni III

–

Binauraalinen suuntamikrofoni

–

–
3 asetusta

Kohinasalpa

3 asetusta

2 asetusta

Voimakkaiden äänipiikkien vaimennus

3 asetusta

2 asetusta

Wind Guard

3 asetusta

2 asetusta

–

RT61-DRW

Synchronised Soft Switching
Environmental Optimiser II

–
5 asetusta

–

Ultra Focus

RT61-DRW

14
-

Tilantuntu

Noise Tracker II

Environmental Optimiser I

DFS Ultra III (mukana musiikkitila)

–
–

Noise Tracker II

5 asetusta

3 asetusta

Kohinasalpa

3 asetusta

2 asetusta

Voimakkaiden äänipiikkien vaimennus

3 asetusta

2 asetusta

Wind Guard

3 asetusta

2 asetusta

Sound Shaper (Taajuussiirto)

Synchronised Acceptance Manager

DFS Ultra III (mukana musiikkitila)

Tinnitusgeneraattori

Synchronised Acceptance Manager

Toiminnalliset ominaisuudet

Tinnitusgeneraattori

Toiminnalliset ominaisuudet

Ear to Ear Communication
Suora äänensiirto

RT61-DRWC

ReSound TV-lähetin 2,
Kaukosäädin, Kaukosäädin 2, Phone Clip +, Micro Mic ja Multi Mic

Ear to Ear Communication

RT61-DRWC

Suora äänensiirto
ReSound TV-lähetin 2, Kaukosäädin, Kaukosäädin 2, Phone Clip +, Micro Mic ja Multi Mic

ReSound Smart 3D -sovellus

ReSound Smart 3D -sovellus

Sound Enhancer (ReSound Smart 3D -sovellus)

–

Sound Enhancer (ReSound Smart 3D -sovellus)

–

ReSound Assist

ReSound Assist

Etäsäätö

Etäsäätö

Etälaiteohjelmistopäivitykset

Etälaiteohjelmistopäivitykset

ReSound Assist Live

ReSound Assist Live

Sovitusominaisuudet

Sovitusominaisuudet

Sovitusohjelmisto ReSound Smart Fit 1.8 tai uudempi

Sovitusohjelmisto ReSound Smart Fit 1.8 tai uudempi
Sovitusohjelmien säätimien suurin määrä

17

14

Vapaasti valittavat ohjelmat

4

4

RT62-DRW

Sovitusohjelmien säätimien suurin määrä

17

14

Vapaasti valittavat ohjelmat

4

4

Auto DFS
Tietojenkeruu

Langaton Noahlink Wireless -sovitus

Langaton Noahlink Wireless -sovitus

Automatic Receiver Detection

Automatic Receiver Detection
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-

Synchronised Soft Switching
Environmental Optimiser II

IP68

All Access Directionality

14

M&RIE
Ultra Focus

Tietojenkeruu

Paristokoko 62-DRW

Audiologiset ominaisuudet

Audiologiset ominaisuudet

All Access Directionality

Ladattava litium-ioniakku

IP-luokitus

IP68
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312 sinkki-ilma

Paristokoko 61-DRWC

Ladattava litium-ioniakku

Paristokoko 62-DRW

Environmental Optimiser I

RT761-DRW
RT761-DRWC
RT762-DRW

Laitteen määritykset

Laitteen määritykset

Kanavien määrä

RT961-DRW
RT961-DRWC
RT962-DRW

RT62-DRW
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Sovitusalue

Latauslaitteet
Taajuus (Hz)

MP

dB HL

dB HL

LP
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Taajuus (Hz)

dB HL

Taajuus (Hz)

HP

UP

M&RIE

Tekniset tiedot

Premium-laturi

Vakiolaturi

Mitat

99,4 x 35 x 67,5 mm / 3,9 x 1,4 x 2,7”

100,2 mm x 42 mm x 54,8 mm / 3,9 x 1,7 x 2,2”

Paino

145 grammaa / 5,1 unssia

95 grammaa / 3,3 unssia

Virtalähde

USB-virtalähde, 5 V

–

Virtaliitäntä

USB

USB

Sisäinen virtalähde

Ladattava litiumioniakku, 3,7 V, 2 600 mAh

–

Laturin sisäisen litiumioniakun latausaika

Enintään 3,5 tuntia riippuen akun lähtötilasta

–

Akun kesto (täyteen ladattuna, ei kiinnitettynä virtalähteeseen)

Vähintään 3 täyttä latauskertaa kahdelle kuulokojeelle, Ilman
kuulokojeita: 12 kuukautta

–

Kuulokojeiden latausaika

Enintään 3 tuntia, riippuen akun lähtötilasta

Enintään 3 tuntia, riippuen akun lähtötilasta

Langaton taajuus kuulokojeen ja latauskotelon välillä

2,4 GHz ja 333 kHz

2,4 GHz ja 333 kHz

ESD-sieto

Staattisen sähkön purkauksen IEC 61000-4-2 -testausstandardi

Staattisen sähkön purkauksen IEC 61000-4-2 -testausstandardi

Käytön ja latauksen lämpörajoitukset

0–40 ºC

0–40 ºC

Latauskotelon ja kuulokojeiden säilytyslämpötila

20–45 ºC

20–45 ºC
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Me ReSoundilla uskomme, että elämä maistuu parhaalta luonnollisena ja
vaivattomana. Siksi yritämme aina poistaa esteitä tieltäsi sekä auttaa sinua
ja asiakkaitasi nauttimaan elämästä ilman rajoituksia. Olemme omistaneet
kuluneet 150 vuotta arjen helpottamiseen teknisten innovaatioiden avulla.
Organic Hearing -ajattelutapamme mukaisesti nostamme sinut ja asiakkaasi
kaiken toimintamme keskipisteeseen, koska kuuleminen ja kuulonhuolto ovat
yhtä yksilöllisiä kuin sormenjäljet.
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 GNkonserni työllistää yli 5 000 henkilöä. Se noteerataan NASDAQ OMX
Copenhagen -pörssissä.
Katso, kuinka voit auttaa asiakkaitasi kuulemaan, koska kukaan ei kuule niin
kuin he.
pro.resound.com

facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal

M102790FI-20.10-Rev.B

linkedin.com/company/resound

© 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 rekisteröity palvelumerkki. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google
LLC:n tavaramerkkejä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröimiä
tavaramerkkejä. Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta.

Maailmanlaajuinen pääkonttori
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Tanska
Puh: +45 4575 1111
resound.com
Finland
GN Hearing Finland
Pihatörmä 1A21
02240 Espoo
Puh: (09) 4777 9700
resound.com

