
Jedyny inteligentny 
aparat Super Power
Rewolucyjny, nowy sposób aby zadowolić 
pacjentów ze znacznym i głębokim niedosłuchem



Przedstawiamy 
inteligentne słyszenie 
super power

ReSound ENZO ™ został stworzony 
dla pacjentów ze znacznym i głębokim 
niedosłuchem.

Użytkownicy dostają najczystsze 
i najbardziej niezapomniane doznania 
dźwiękowe, bezpośrednią stereofoniczną 
transmisję dźwięku w jedynych super 
mocnych aparatach Made for iPhone oraz 
dyskretną regulację ustawień poprzez 
aplikację ReSound Smart™.

Najbardziej zaawansowany na świecie 
aparat słuchowy typu super power oferuje 
szereg sprawdzonych oraz nowych, 
przełomowych technologii, dając Ci 
możliwość zaspokojenia jeszcze większej 
ilości potrzeb pacjentów z dużymi ubytkami 
niż kiedykolwiek wcześniej.
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Funkcje ReSound 
ENZO™ 9
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ENZO™ 7
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ENZO™ 5

Procesor ReSound SmartRangeTM

Surround Sound by ReSound™

MODELOWANIE

Liczba kanałów kompresji WARPTM 17 17 9

Klasyfikator środowiskowy
Sound Shaper
Podbicie Niskich Częstotliwości

OCZYSZCZANIE

Redukcja Hałasu Noise Tracker™ II
Spersonalizowana Redukcja Hałasu
Tłumik Szumu Wiatru Windguard™
Ekspansja

RÓWNOWAŻENIE

Obuuszna Kierunkowość™
Mikser Kierunkowości
– Regulowany miks kierunkowy
Naturalna Kierunkowość™ II
Synchronizowany SoftSwitching™
SoftSwitching™
Kierunkowość Adaptacyjna Autoscope™
Kierunkowość Adaptacyjna Multiscope™
Kierunkowość Adaptacyjna
Obuuszny Optymalizator Środowiskowy™ II
Optymalizator Środowiskowy™

STABILIZOWANIE

Redukcja Sprzężeń DFS Ultra™ II
– Tryb muzyczny™
Auto DFS™

FUNKCJE DLA WYGODY

Synchronizowana zmiana programów
Synchronizowana zmiana głośności
SmartStart™
PhoneNow™
Comfort Phone™
Nanopowłoka iSolateTM

WYGODA DOPASOWANIA

Regulatory Wzmocnienia 9 9 9

W pełni elastyczne programy 4 4 4

Synchronizowany menadżer akceptacji
Analizator Pokładowy™ II
Strategia Wzmocnienie (WDRC/Pół-liniowa/
Liniowa)
Audiometria In Situ

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA

2.4 GHz Technologia Bezprzewodowa
2.4 GHz Komunikacja Aparat-Aparat
Bezpośrednia transmisja audio (Made for iPhone)
Bezprzewodowe dopaswanie z Airlink™
ReSound Unite™ TV 2
ReSound Unite™ Pilot RC 2
ReSound Unite™ Phone Clip+
ReSound Unite™ Mini mikrofon
Aplikacja ReSound Control TM (wymaga Phone 
Clip+)
Aplikacja ReSound SmartTM



FUNKCJA ZALETA KORZYŚĆ

2.4 GHz Technologia bezprzewodowa

2.4 GHz Komunikacja urządzenie- urządzenie

Bezpośrednia transmisja audio z iPhone, iPad oraz iPod touch

Bezpośrednia transmisja audio z akcesoriów ReSound UniteTM

Bluetooth 4.0

Technologia bezprzewodowa 2.4 GHz jest 
wbudowana w aparaty ReSound Enzo. 
Zapewnia bezpośrednią transmisję dźwięku 
oraz informacji. Jest szybsza, bardziej 
wydajna i ma większy zasięg niż tradycyjne 
technologie NFMI. Umożliwia bezpośrednie 
podłączenie do innych urządzeń 
wykorzystujących 2.4 GHz.

Aparaty słuchowe wymieniają się in-
formacjami i działają jak jeden system. 
Ciągle porównują i dynamicznie analizują 
otoczenie dźwiękowe równoważąc słyszenie 
w każdej sytuacji.

Aparaty słuchowe Made for iPhone łączą się 
bezpośrednio z iPhone, iPad i iPod touch, 
bez pomocy urządzeń pośredniczących.

Bezprzewodowe akcesoria przesyłają 
dźwięk do aparatów słuchowych 
bez potrzeby korzystania z urządzeń 
pośredniczących.

Nowa technologia pozwalająca przesyłać 
dane z bardzo niskim zużyciem energii.

Pacjenci mogą cieszyć się audiologicznymi 
funkcjami obuusznymi oraz stereofoniczną 
transmisją audio bezpośrednio do 
aparatów słuchowych bez urządzeń 
noszonych na szyi. Mogą również 
kontrolować i dopasowywać swoje 
słyszenie przy pomocy aplikacji ReSound.

Pacjenci otrzymują bardziej naturalne 
doświadczenia słuchowe. Mogą śledzić 
rozmowy oraz naturalnie reagować 
w otaczającym ich świecie.
Mogą również łatwo zmienić ustawienia 
głośności lub programu obuusznie  za 
pomocą elementów sterujących na jednym 
aparacie słuchowym.

Bezpośrednia transmisja audio sprawia, 
że aparaty słuchowe działają jak 
bezprzewodowe słuchawki stereo. 
Pacjenci mogą korzystać z nieskończonych 
możliwości jakie ma do zaoferowania 
iPhone, iPad i iPod touch.

Pozwala pacjentom słyszeć głosy 
i inne dźwięki z poza zasięgu działania 
aparatu bez potrzeby noszenia na szyi 
dodatkowych urządzeń,  bez opóźnień 
w transmisji czy zniekształceń.

To pozwala na bezpośrednią wymianę 
dużych ilości danych. W ten sposób 
aplikacja ReSound dla iOS pozwala 
pacjentom spersonalizować swoje 
doświadczenia słuchowe.

Nasza platforma SmartRange TM

Nasza dwurdzeniowa platforma SmartRange przeznacza jeden procesor do obsługi 
funkcji bezprzewodowych podczas gdy drugi odpowiada za przetwarzanie dźwięków 
zgodnie z formułą Surround Sound by ReSoundTM. Ma dwa razy więcej mocy 
obliczeniowej niż nasze procesory dźwięku poprzedniej generacji. Szybciej dokonuje 
złożonych obliczeń dźwięku oraz zarządza komunikacją bezprzewodową lepiej niż 
inne platformy procesorowe nie zużywając przy tym więcej baterii. A ponieważ jest 
równie mądry co szybki pacjenci doświadczą dźwięków - oraz łatwych intuicyjnych 
połączeń - jak nigdy wcześniej.



FUNKCJA ZALETA

Kluczowe rozwiązania audiologiczne w ReSound ENZO ™

KORZYŚĆ

Surround Sound by ReSound™

Sound Shaper™

Obuuszna Kierunkowość™

Obuuszny Optymalizator Środowiskowy™ II

Strategia kompresja 
(WDRC/Pół-liniowa/
Liniowa)

Redukcja Sprzężeń DFS Ultra™ II

Wysokoczęstotliwościowe dźwięki, które 
są niesłyszalne z uwagi na duży ubytek 
słuchu  lub martwe obszary w ślimaku, 
są przenoszone w zakres niższych 
częstotliwości. Aby zminimalizować 
zniekształcenia zastosowaliśmy kompresję 
symetryczną.

Aparaty słuchowe wymieniają informacje 
i pracują razem, aby dynamicznie wybierać 
najlepsze ustawienia kierunkowości, dla 
każdego otocznia akustycznego.

Aparaty słuchowe wspólnie analizują 
i dokładnie klasyfikują środowisko 
akustycznie, automatycznie dostosowując 
ustawienia wzmocnienia i redukcji hałasu.

Większa elastyczność dopasowania.

Poprawia słyszalność fragmentów mowy, 
które w przeciwnym wypadku byłyby 
utracone jednocześnie zachowując 
najlepszą możliwą jakość dźwięku.

Zapewnia to dzieciom doskonałe rozumienie 
mowy jednocześnie zachowując pełnię 
świadomości o otoczeniu - nawet 
w najbardziej wymagających sytuacjach 
dźwiękowych.

Pacjenci rozkoszują się optymalną 
słyszalnością i komfortem słuchania 
poruszając się w dynamicznie zmieniającym 
się środowisku dźwiękowym.

Strategia WDRC gwarantuję, że usłyszysz 
ciche dźwięki. Strategie liniowe i pół- liniowe 
zwiększają możliwość dopasowania aparatu 
do specyficznych preferencji użytkownika.

ENZO zapewnia najwyższe stabilne 
wzmocnienie w branży* dając użytkownikom 
poprawę słyszalności mowy bez pisków 
w aparatach.

* Global audiology, June 2014, Internal lab test, GN ReSound

Zwiększa wzmocnienie dla częstotliwości 
poniżej 1000 Hz.

Teraz użytkownicy mogą cieszyć 
się większym komfortem słyszenia, 
dostrzegając wszystkie subtelne niuanse 
bogactwa dźwięków, nawet w najbardziej 
wymagających sytuacjach akustycznych. 
Ustawienie trybu muzycznego daje 
użytkownikom jaśniejsze, bogatsze 
doznania muzyczne.

Użytkownicy uzyskają bardziej bogatą 
jakość dźwięku.

Dźwięki są przetwarzane w sposób 
naśladujący naturalny proces słyszenia. 
Niezależne badania nad jakością dźwięku  
dają użytkownikom pewność odnośnie 
trudnego do porównania w inny sposób 
parametru.

Pacjent z wadą słuchu doświadczy 
wyjątkowego rozumienia mowy, lepszego 
poczucia kierunku, bogatszego, lepiej 
brzmiącego dźwięku i najbardziej 
naturalnych z możliwych doświadczeń 
słuchowych.

Podbicie Niskich Częstotliwości

Doskonała jakość 
dźwięku i słyszenia

ENZO W PORÓWNANIU DO 
CZOŁOWYCH KONKURENTÓW



PORÓWNANIE URZĄDZEŃ 
DO TRANSMISJI

ReSound Unite

Phone Clip+ Mini Mikrofon* Unite TV 2**

FUNKCJONALNOŚĆ TRANSMITERA

Jakość audio Stereo Mono Stereo
Źródło zasilania Akumulator - przenośny Akumulator - przenośny Zasilany z gniazdka - stacjonarny
Odbiór dźwięków Mikrofony kierunkowe Mikrofon wszechkierunkowy
Dolby Digital™

Transmisja A2DP

* Starsze urządzenia mogą wymagać aktualizacji oprogramowania. Jeśli parowanie ReSound LiNX2 nie powiedzie się, zaktualizuj Mini Mikrofon ReSound Unite do najnowszej wersji 
oprogramowania za pomocą programu  ** Pamiętaj, że pierwsza generacja ReSound Unite Tv nie jest kompatybilna z aparatami ReSound ENZO

ZDALNA KONTROLA

Apps ReSound Unite

ReSound Smart ReSound Control* Phone Clip+ Remote Control 2

GŁOŚNOŚĆ I ZMIANY PROGRAMÓW

Regulacja głośności Mono-/ Obuuszne Mono-/ Obuuszne Obuuszne Mono-/ Obuuszne
Wybór programu aparatu słuchowego Bezpośredni wybór Bezpośredni wybór Przełącznik (1-2-3-1…) Przełącznik (1-2-3-1…)
Wybór źródła transmisji Bezpośredni wybór Bezpośredni wybór Przełącznik (1-2-3-1…)
Balans mikrofonów aparatu i dźwięku z nadajnika
Wyciszenie aparatu słuchowego

INNE FUNKCJE

Rozmowy przez telefon
Zmiana nazwy programu przez użytkownika
Regulacja niskie/wysokie tony
Geo-tagowanie programów
Wyświetlacz
Tworzenie ulubionych programów
Statystyki użytkowania

* Do korzystania z aplikacji ReSound Control niezbędny jest ReSound Unite Phone Clip+

 Kompatybilny
 Kompatybilny i zalecany

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę www.resound/smartapp lub www.resound-polska.pl 
Możliwe są również inne warianty połączeń w zależności od preferencji użytkownika.
*   Niedostępne w modelach serii “5”  
** Do korzystania z aplikacji ReSOund Control wymagany jest ReSound Unite Phone Clip+  
*** Rozwiązanie dla systemu głośnomówiącego

TRANSMISJA AUDIO 
Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Z aparatami ReSound EnzoTM użytkownik 
może korzystać z: MFi* ReSound Unite™

Bezpośrednia 
transmisja audio Phone Clip+

Mini mikrofon
(poprzez wejście 

liniowe)

TELEFON

iPhone 5 lub nowszy (iOS 7.X lub nowszy) ***

iPhone 3GS, 4, 4S (iOS 6.X lub nowszy)
Smartfon z systemem Android (OS 2.3.5 lub nowszy)
Dowolny telefon z Bluetooth

TABLET

iPad (4tej generacji), iPad Air, iPad mini, iPad mini 
z wyświetlaczem Retina (iOS 7.X lub nowszy)

iPad (1szej, 2giej i 3ciej generacji z iOS 5 lub nowszy)
Tablet Android z Bluetooth (OS 2.3.5 lub nowszy)
Tablet z Windows lub inny

PRZENOŚNE ODTWARZACZE DŹWIĘKU

iPod touch 5tej generacji (iOS 7.X lub nowszy)
iPod touch 4tej generacji (iOS 5.X lub nowszy)
iPod touch 3ciej generacji (iOS 5.X lub nowszy)
Dowolny odtwarzacz mp3

Kompatybilne aplikacje

ReSound Smart™ ReSound Control™**

Kompatybilność i porównanie



Projekt który pracuje 
dla Twoich Pacjentów 
- codziennie

SKONSTRUOWANY Z MYŚLĄ O NIEZAWODNOŚCI
Nanopowłoka iSolate™, ultra-cienka polimerowa tarcza, zabezpiecza 
każdy element naszych aparatów słuchowych przed wilgocią. Oprócz 
tego chroni je przed uszkodzeniami powodowanymi woskowinę i kurz.

NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ
ReSound ENZO zapewnia najwyższy stabilny poziom wzmocnienia 
w branży, o 10% wyższy niż w innych bezprzewodowych aparatach super 
power. Dzięki tej niezrównanej wydajności, Twoi pacjenci mogą korzystać 
z większego wzmocnienia i lepszego rozumienia mowy bez gwizdów 
w aparatach słuchowych.

MOCNE AKCESORIA
ReSound ENZO posiada kilka akcesoriów, które będą przydatne dla 
Twoich pacjentów: 

Dostępny w dwóch rozmiarach zestaw rożków do wygodnego 
dopasowania na dowolnym uchu.

Złącze DAI (Bezpośrednie wejście audio) oraz Adapter Programowania 
zintegrowany z komorą baterii.



Works with 

AndroidTM 

Works with 

AndroidTM 

Inteligentny sposób 
dopasowania

KOMPATYBILNE APLIKACJE

ReSound Smart™

resound.com/smartapp

DOPASOWANIE DLA ZNACZNYCH 
I GŁĘBOKICH UBYTKÓW SŁUCHU

IEC 60118-0
IEC 711

Stymulator 
ucha

IEC 60118-7
Sprzęgacz 

2 cc

Pełne wzmocnienie (50 dB SPL wejścia)  . 
1600 Hz/HFA

86
75

83
69

dB

Maksymalne wyjście (90 dB SPL wejścia) Max. 
1600 Hz/HFA

145
136

141 
131

dB SPL

Zakres częstotliwości (DIN 45605) 100–5830 100–5860 Hz

Pobór prądu (spoczynkowy/ operacyjny) 1.3 / 1.7 1.3 / 3.3 mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
EO 98-DW
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resound.com/unitepro
KOMPATYBILNE URZĄDZENIA RESOUND UNITETM 

Mini mikrofon 
ReSound Unite

ReSound Unite
Remote Control 2

ReSound Unite
TV Streamer 2

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA APPLE

5, 5s, 5c, 6, 6 
Plus, 6s, 6s Plus

iPad (4tej generacji), 
iPad Air

iPod touch
(5tej generacji)

iPad mini, iPad mini 
z wyswietlaczem 
Retina

ReSound Unite
Phone Clip+

ReSound Control™*
resound.com/control

* ReSound Unite Phone Clip+ jest wymagany do użycia aplikacji ReSound Control



ReSound pomaga ludziom odkryć słuch 
na nowo. Rozwijamy rozwiązania, które 
naśladują funkcjonowanie zdrowego ucha, 
pozwalając zapomnieć Ci o  ubytku słuchu 
i  umożliwiając prowadzenie bogatego 
aktywnego i satysfakcjonującego życia.

ReSound ENZO™ jest jedynym na świecie 
inteligentnym aparatem super power. Daje 
pełen i  łatwy dostęp do dźwięków, które 
są dla Ciebie najważniejsze - w  najlepszej 
dostępnej jakości. Przesyła dźwięk w jakości 
stereo z  Twojego urządzenia iPhone, iPad 
lub iPod touch bez dodatkowych urządzeń 
pośredniczących oferując nowe inteligentne 
sposoby kontrolowania i  personalizowania 
doświadczeń słuchowych. Wszystko to 
zostało zamknięte w  trwałej i  estetycznej 
obudowie.

resound.com/enzopro

WORLDWIDE HEADQUARTERS

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

DYSTRYBUTOR W POLSCE

GNP Magnusson 
Aparatura Medyczna Sp. z o.o. 
Al. Obrońców Tobruku 1/1, 
10-092 Olsztyn 
Tel./fax: +48 89 651 06 80  
biuro@resound-polska.pl  

www.resound-polska.pl

Wymienione znaki towarowe są własnością i są wykorzystywane przez GN ReSound Group i jej spółki córki. © 2015 Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch i FaceTime są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych 
krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Samsung, Galaxy i Galaxy S5 są znakami towarowymi firmy Samsung Electronics. Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Robot Android jest odtwarzany lub 
zmodyfikowany z utworzonym i udostępnionym przez Google i używane zgodnie z warunkami opisanymi w Creative Commons 3.0 Uznanie Autorstwa. Dolby oraz symbol podwójnego-D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby 
Laboratories. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
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