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Istota słyszenia



Tak wiele życiowych przyjemności zależy od 
dobrego słuchu. Rozmowy. Śmiech dzieci.

U  większości ludzi, utrata słuchu nastepuje 
stopniowo. Trudno ją zauważyć. Ale mimo to 
możesz zauważyć kilka rzeczy. Z  trudnością 
śledzisz przebieg rozmowy i  czujesz się nimi 
zmęczony. Zapominasz o  niektórych delikatnych 
dźwiękach, które wzbogacają Twoje codzienne 
życie jak na przykład śpiew ptaków.

Doskonała jakość dźwięku ReSound Enya™ 
oznacza, że potrzebujesz mniej wysiłku aby 
cieszyć się w całym bogactwem życia. Dzięki temu 
będziesz mieć więcej energii, aby spędzać czas 
z najbliższymi.



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SŁYSZENIA

•  Identyfikuj i zrozum mowę w hałaśliwym otoczeniu 
z Adaptacyjną Kierunkowością

•  Rozkoszuj się komfortowym słyszeniem w hałasie 
lub na wietrze dzięki Noise Tracker ™ II i Windguard 
™

•  Spędzaj dnie bez dokuczliwego gwizdania, które 
jest eliminowane przez DFS Ultra ™ II

• Dyskretnie zmieniaj głośność lub programy w obu      
 aparatach słuchowych, regulując tylko jeden  
    z nich dzięki komunikacji Aparat-Aparat

•  Znajdź ulgę od szumów usznych z wbudowanym 
Generatorem TSG™

Dobra 
rozmowa jest 
bezcenna



Works with 

AndroidTM 

Połącz się z tymi 
których kochasz
Ciesz się łatwymi, komfortowymi rozmowami telefonicznymi. 
Po prostu sparuj swoje bezprzewodowe aparaty słuchowe 
ReSound Enya™ z  Phone Clip+ i  przesyłaj rozmowy 
telefoniczne w kryształowo czystej jakości stereo, wprost 
do Twoich uszu.  Możesz też przesyłać swoją ulubioną 
muzykę w stereo - dopasowaną do Twojego ubytku słuchu.

Kiedy nie rozmawiasz przez telefon, możesz 
go używać do zmiany głośności i programów 
w swoich aparatach słuchowych.



AKCESORIA BEZPRZEWODOWE RESOUND UNITE TM

•  Przesyłaj stereofoniczny dźwięk z  TV, komputera lub 
odtwarzacza muzyki bezpośrednio do swoich aparatów 
słuchowych poprzez ReSound Unite TV 2

•  Dzięki Mini Mikrofonowi usłysz kogoś, kto nawet 
w hałasie lub z dużej odległoścci

•  Zmieniaj głośność, przełączaj programy lub wyciszaj 
swoje aparaty słuchowePilotem RC 2

DARMOWE APLIKACJE RESOUND

•  ReSound Control ™ pozwala na dyskretną kontrolę 
ustawień głośności i programów

• ReSound Relief™ przesyła unikalny miks kojących        
     dźwięków, które mogą przynieść ulgę w szumach usznych

Aplikacje dostępne dla systemu iOS oraz Android





DOSTĘPNE KOLORY

DOSTĘPNE KOLORY

DYSKRETNE MODELE WEWNĄTRZUSZNE

Średni
Blond

Ciemny
Brąz

Stalowo
Szary

Beż Czarny

Jasny Beż Średni
Brąz

Ciemny Ciemny
Brąz

ATRAKCYJNE MODELE ZAUSZNE:
RIE ORAZ BTE

Dostępne w szerokiej gamie atrakcyjnych, dyskretnych 
modeli, aparaty ReSound Enya™ zapewniają 
całodzienny komfort noszenia i słyszenia. Bez względu 
na to, który model wolisz, znajdziesz szeroki wybór 
kolorów, które pasują do koloru skóry lub Twoich 
włosów. A  ponieważ każdy element jest pokryty 
nanopowłoką iSolateTM, Twoje aparaty zyskały 
długotrwałą ochronę przed wodą, kurzem i woskowiną.

Niezależnie od tego czy masz lekki czy głęboki ubytek 
słuchu znajdziesz aparat słuchowy ReSound Enya™, 
który nie tylko pasuje do Twojego stylu życia ale też 
przeciwstawi się trudom dnia codziennego.

Jakość i komfort 
na który możesz 
liczyć



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 usłu-
gowym Apple Inc. Samsung, Galaxy i Galaxy S5 są znakami towarowymi firmy Samsung Elec-
tronics. 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 pod-
wójnego-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 naśladują funkcjonowanie 
naturalnego ucha. Naszym celem jest, aby dać naszym 
użytkownikom bogate, aktywne i  satysfakcjonujące 
życie bez problemów wynikających z ubytku słuchu.

ReSound Enya™ zapewnia doskonałą jakość 
dźwięku i rozumienia mowy w dyskretny, wytrzymały 
sposób. Sprawdzone akcesoria bezprzewodowe 2.4 
GHz pozwalają na bezpośrednią trasmisję dźwięku 
do aparatów słuchowych oraz na dyskretną kontrolę 
aparatów. Ponieważ słyszenie jest bezcenne.

resound.com/enya

PRODUCENT

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