
Słyszenie 
nigdy nie było 
tak proste
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Ciesz się najwyższej klasy jakością dźwięku          
i komfortem słyszenia od wschodu do zachodu 
słońca - uzyskaj wyraźne poczucie przestrzeni 
i dźwięków wokół siebie dzięki Słyszeniu 
Przestrzennemu™.

Gdy jedziesz do pracy albo spotykasz się                  
z przyjaciółmi możesz bez problemu włączyć 
się w dyskusję wiedząc, że zrozumiesz każdy 
wyraz bez wysiłku. Bierz udział w dyskusjach 
grupowych i wypowiedz się - nawet wtedy gdy 
wzrasta poziom hałasu - to wszystko dzięki 
pomocy nowej Obuusznej Kierunkowości™ II. 

Rozmawiaj przez telefon gdy zakładasz kurtkę 
i idziesz przez wietrzny parking. Wracając                 
do domu odtwarzaj swoją najnowszą playlistę, 
audiobooka lub podcast ze swojego iPhona                 
w jakości stereo. Bez kabli. Bez urządzeń                 
na szyi. Tylko bezpośrednia transmisja audio.

Gdy wracasz do domu po całym dniu, wciąż 
masz energię dla swoich ukochanych. A                    
to dlatego, że całe to słuchanie, które kiedyś 
Cię wyczerpywało, teraz wydaje się tak łatwe, 
tak naturalne.

Poczuj ReSound LINX2. Poczuj Inteligentne 
Słyszenie- technologię tak zaawansowaną, że 
dopasowuje się do Ciebie i Twojego stylu życia.

Poczuj inteligentne 
słyszenie 
Załóż swoje nowe aparaty słuchowe ReSound LiNX2™ 
i odkryj korzyści noszenia najnowszego standardu 
Inteligentnego Słyszenia. 



Obuuszna Kierunkowość™ II ze Słyszeniem 
Przestrzennym™ to kombinacja unikalnych dla 
Surround Sound by ReSound algorytmów. Twoje 
aparaty słuchowe ReSound LiNX2 stale wymieniają 
dane na temat otoczenia dźwiękowego aby 
dostarczyć Ci najbardziej wierną jakość dźwięku 
przestrzennego i rozumienia mowy. Bez względu na to 
jak skomplikowana jest sytuacja akustyczna.

Słyszenie Przestrzenne naśladuje sposób w jaki ucho 
zewnętrzne przesyła dźwięki do ucha wewnętrznego, 
wspierając Twoją zdolności do lokalizowania źródła 
dźwięków abyś doświadczył bardziej naturalnego 
poczucia otoczenia - z najwyższą możliwą jakością 
dźwięku. 

Obuuszna Kierunkowość II dynamicznie optymalizuje 
ustawienia kierunkowości aby pomóc Ci skupić się na 
dźwiękach, którymi jesteś najbardziej zainteresowany, 
zachowując świadomość tego, co dzieje się wokół 
Ciebie. Wspiera to Twoją naturalną zdolność do 
skupiania się na mowie, nawet w najgłośniejszych 
sytuacjach. 

To właśnie esencja ReSound LiNX2. Bez regulacji. 
Bez kompromisów w jakości dźwięku lub komforcie 
słuchania. Po prostu łatwe słyszenie, tak jak chciała 
tego natura.

Doświadcz 
wyrazistego poczucia 
przestrzeni i mowy
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Wypróbuj ReSound 
LiNX2™ i doświadcz 
Surround Sound by 
ReSound™
Zainspirowany przez naturę. Surround Sound 
by ReSound jest naszym unikatowym system 
przetwarzania dźwięku. Wykorzystując zaawansowane 
technologie naśladujące działanie ludzkiego ucha,      
w pełni wykorzystujemy naturalne zdolności Twojego 
mózgu do rozpoznawania dźwięków i wskazywania 
skąd dochodzą.

W jednym z ostatnich niezależnych testów 
porównujących najnowsze aparaty słuchowe 
od wiodących producentów, doświadczeni 
użytkownicy aparatów słuchowych przyznali Surrond 
Sound by ReSound najwyższą ocenę w szeregu 
zróżnicowanych środowisk dźwiękowych.

* 2013 Benchmark test, DELTA SenseLab.
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Dopasowanie, styl i wybór 
- wszystko dla Ciebie
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NOWA, PEŁNA GAMA STYLÓW APARATÓW SŁUCHOWYCH



Nowoczesny, dyskretny i wytrzymały, ReSound 
LiNX2™ jest dostępny w pełnej gamie nowych 
modeli i kolorów. W związku z tym każdy użytkownik 
znajdzie idealne rozwiązanie dla siebie.

Nasze aparaty zauszne typu RIE oraz BTE korzystają               
z SureFit™. To nowy, mniejszy design dla części 
aparatu słuchowego, która znajduje się w Twoim 
przewodzie słuchowym. Dzięki ulepszonej 
konstrukcji słuchawki Sure Fit, dźwiękowody oraz 
kopułki dają niezrównany komfort noszenia oraz 
wysoką jakość dźwięku.

Nasze nowe modele stawiają czoło wyzwaniom 
życia codziennego. Wykonane z wysokiej jakości, 
trwałych materiałów, gdzie każdy element pokryty 
jest nanopowłoką iSolate™, która odpycha wodę, 
pył i substancje powodujące korozję takie jak 
woskowina czy pot. 

Dopasowanie, styl i wybór 
- wszystko dla Ciebie





Wyobraź sobie dźwięk stereo z Twoją ulubioną muzyką lub 
filmami precyzyjnie dostrojony do Twojego ubytku słuchu, 
wysyłany bezpośrednio z Twojego iPhona, iPada albo 
iPoda touch. Prowadź rozmowy telefoniczne albo wideo-
rozmowy z najbliższymi. Ćwicz ze wskazówkami ze swojej 
ulubionej aplikacji fitness. Bez kabli. Bez wtyczek. Bez 
urządzeń pośredniczących.

ReSound LiNX2™ to aparaty słuchowe Made for iPhone 
co oznacza, że możesz połączyć się z iPhonem, iPadem 
lub iPodem touch w taki sposób, że twoje aparaty mogą 
działać jak słuchawki stereo Bluetooth. Więc masz takie 
same możliwości interakcji i włączania się jak każdy inny*.

ReSound LiNX2 jest kompatybilny z iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 
5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4 generacji), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini z wyświetlaczem 
Retina, iPad mini i iPod touch (5. generacji) z systemem iOS 7.x lub nowszym.

* Funkcje MIF są dostępne we wszystkich modelach zausznych oraz trzech typach aparatów 
wewnątrzusznych.
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Łącz się, reaguj 
i uczestnicz bez 
wysiłku



Works with 

AndroidTM

PRZESYŁAJ STEREOFONICZNY DŹWIĘK DZIĘKI 
RESOUND UNITE PHONE CLIP+ 

Nie masz iPhona? Nadal możesz przesyłać dźwięk          
do swoich aparatów słuchowych ReSound LiNX2™. Po 
prostu sparuj swój telefon Bluetooth z ReSound Unite™ 
Phone Clip+ i przekształć swoje aparaty słuchowe              
w bezprzewodowe słuchawki do rozmów telefonicznych 
albo do bezpośredniej, stereofonicznej transmisji audio 
z Twoich ulubionych filmów, list odtwarzania lub 
podcastów.

Phone Clip+ działa również jako prosty pilot do aparatów 
słuchowych. Możesz regulować głośność oraz wyciszać/
wznawiać transmisję dźwięku do aparatów słuchowych.

Połącz się z 
bezprzewodowymi 
akcesoriami 
ReSound Unite™

Bezprzewodowa łączność z 
ReSound Unite Phone Clip+



ZWIĘKSZ ZASIĘG SWOJEGO SŁYSZENIA

Dzięki Mini Mikrofonowi ReSound Unite sparowanemu 
aparatami ReSound LiNX2 usłyszysz wszystko, co mówi 
posiadacz Mini Mikrofonu, nawet jeśli jest siedem metrów 
od Ciebie a poziom hałasu jest wysoki, ponieważ dźwięk 
jest przesyłany bezpośrednio do Twoich uszu. 

Mini Mikrofon przesyła również dźwięki z urządzeń audio 
takich jak TV, urządzenia audio lub dowolne telefony           
z Bluetooth, co czyni go idealnym towarzyszem podróży 
dla Ciebie i Twoich aparatów słuchowych ReSound LiNX2.

ZRELAKSUJ SIĘ RAZEM Z RODZINĄ PRZED TV

Z ReSound Unite TV 2 podłączonym do Twojego 
telewizora, wieży stereo lub komputera, można przesyłać 
stereofoniczny dźwięk bezpośrednio do Twoich aparatów 
słuchowych ReSound LiNX2. W związku z tym możesz 
słuchać wszystkiego z własną głośnością niezależnie            
od głośności domowników.

A ponieważ możesz regulować głośność otoczenia                   
i telewizora niezależnie, nadal możesz rozmawiać                 
z rodziną i przyjaciółmi podczas wspólnego oglądania 
telewizji.

Mini Mikrofon ReSound Unite

ReSound Unite TV Streamer 2 



Dopasuj głośność oraz wysokie i niskie tony 
w biegu. Twórz ulubione programy i aktywuj 
je wchodząc do nowego pomieszczenia dla 
lepszego rozumienia mowy, świadomości 
otoczenia i komfortu słuchania. Wszystko            
to bez konieczności dotykania i zwracania uwagi           
na swoje aparaty słuchowe.

Zgubiłeś swoje aparaty słuchowe? Nie ma 
sprawy. Możesz szybko je odszukać dzięki opcji 
“Szukaj”. 

Chcesz oglądać TV i rozmawiać ze 
współmałżonkiem i wnukami w tym samym 
czasie? Kontroluj ilość dźwięków ze swojego 
ReSound Unite™ TV 2 oraz mikrofonów 
aparatów słuchowych. 

Dostosuj ustawienia aparatów słuchowych 
przy pomocy nowego zaawansowanego 
Optymalizatora Dźwięku i zyskaj więcej komfortu 
w hałasie, na wietrze oraz lepsze rozumienie 
mowy. Zapisz je na liście Ulubionych. Korzystając 
z geo-tagowania miejsc w telefonie, aplikacja 
ReSound Smart automatycznie aktywuje 
ustawienia odpowiednie dla danego miejsca         
z Ulubionych gdy tylko się tam znajdziesz. 
Możesz też włączyć je w dowolnym momencie.

Z łatwością spersonalizuj 
swoje doświadczenia 
słuchowe

Dopasuj ReSound LiNX2™ do swoich indywidualnych 
preferencji dzięki ulepszonej aplikacji ReSound Smart™. 
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Aplikacja ReSound Smart

Przejdź do resound.com/smartapp, aby zobaczyć pełną listę 
telefonów, które są zgodne z aplikacja ReSound Smart.



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.
.

ReSound® pomaga ludziom odkryć słyszenie na nowo 
dzięki rozwiązaniom które emulują działanie naturalnego 
ucha. Naszym celem jest dać Ci możliwość prowadzić 
bogate, aktywne i satysfakcjonujące życie bez wpływu na 
ubytek słuchu.

ReSound LiNX2TM wyznacza nowe standardy 
Inteligentnego Słyszenia, dając Ci wyjątkową jakość 
dźwięku, rozumienia mowy i świadomości przestrzeni. 
Będziesz w stanie przesyłać stereofoniczny dźwięk 
bezpośrednio ze swojego iPhona, w locie personalizować 
swoje doświadczenia słuchowe oraz bez wysiłku włączać 
się w spotkania z rodziną, przyjaciółmi i kolegami,                   
w każdej sytuacji akustycznej.

resound.com/linx2

DYSTYBUTOR W POLCE

GNP Magnusson 
Aparatura Medyczna Sp. z o.o. 
Al. Obrońców Tobruku 1/1, 
10-092 Olsztyn
Tel./fax: +48 89 527 01 67 
www.resound-polska.pl
biuro@resound-polska.pl
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