Smart Hearing
dla dzieci
– WSKAZÓWKI DLA SPECJALISTÓW
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SMART HEARING™

Bo liczy się
każde słowo
Aparaty słuchowe Up Smart od ReSound jako jedyne
pomagają dzieciom z niedosłuchem od średniego
do głębokiego, umożliwiając im na każdym etapie
rozwoju najwyższej jakości dostęp do mowy i języka.
ReSound wprowadziło dwa nowe typy mikrofonów
bezprzewodowych zapinanych na klips: Micro Mic
i Multi Mic. Zwiększają one stosunek sygnału do
szumu, otwierając dziecko na doświadczenia w klasie
szkolnej, na placu zabaw czy w zaciszu domowym
poprzez stałe dostarczanie czystego, przyjemnego
dla ucha dźwięku.
Bezpośrednie połączenie z iPhonem, iPadem oraz
iPodem touch posiada oficjalną licencję Apple „Made
for iPhone” (MFi). Dzięki niemu mali pacjenci mogą
odtwarzać dźwięki w jakości stereo bezpośrednio
z urządzeń Apple - i odkrywać nowe sposoby
uczenia się, zabawy i interakcji z otaczającym
światem. Ponadto, z pomocą rodziców mogą oni
w łatwy sposób personalizować ustawienia aparatu
za pomocą aplikacji ReSound Smart - możliwie jak
najbardziej uprzyjemniając sobie doświadczenia
słuchowe, gdziekolwiek się znajdują.
Jako jedne z najinteligentniejszych na świecie, aparaty
Up Smart od ReSound pozwalają dzieciom i młodzieży
łączyć się, porozumiewać i bawić tak samo jak ich
koledzy i koleżanki z klasy, przyjaciele czy rodzina.

Aparaty Smart Hearing
- czyli jakie?
Aparaty Smart Hearing to rozwiązania inteligentne, w których zastosowano wiodące technologie z dziedziny
audiologii, dające lepszą łączność, zwiększoną estetykę i łatwą obsługę za pomocą aplikacji. Intuicyjne aparaty
Smart Hearing dostosowują się do wciąż nowych potrzeb użytkownika - a nie odwrotnie.
AUDIOLOGIA
Inspirowane przez naturę strategie przetwarzania dźwięku umożliwiają stałe przekazywanie przyjemnego dla ucha,
czystego dźwięku, który pozwala w pełni wykorzystać naturalny potencjał percepcyjny dziecka, by mogło ono
rozpoznawać dźwięki i rozwijać język.
ŁĄCZNOŚĆ
Bezpośrednie połączenie z iPhonem, iPadem i iPodem touch, oraz bezprzewodowymi akcesoriami ReSound
sprawiają, że aparaty Smart Hearing są jak bezprzewodowe słuchawki stereo. Ich użytkownik ma więc zapewniony
dostęp do szerokiej gamy narzędzi do nauki języka - i czerpania z życia społecznego.
WYGLĄD
Dyskretne, solidne i wygodne - takie są aparaty słuchowe Up Smart od ReSound. Specjalnie dla najmłodszych
użytkowników, zastosowano w nich ważne rozwiązania, takie jak pokrywa na baterie, spełniająca odpowiednie
normy., czy lampka LED, dzięki której rodzice mogą szybko sprawdzić stan aparatu.
APLIKACJE
Stworzone przez nas aplikacje pomagają dzieciom (pod nadzorem rodziców) i młodzieży sterować noszonym
aparatem i akcesoriami bezprzewodowymi, pozwalając na indywidualizację doświadczeń słuchowych.

Niemowlęta (0-1)

Komunikowanie się dziecka
zaczyna się w chwili jego
narodzin.
Niemowlęta
noszące aparat słuchowy
potrzebują
wyraźnie
słyszeć
dźwięki
ciche
a
równocześnie
–
przyjemnie
odbierać
dźwięki głośne. Przez
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znajduje się blisko fotela
samochodu,
materaca
w łóżeczku, czy ramion
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a
także
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słuchowy¬
szybko
zwiększa swe rozmiary,
coraz większe znaczenie
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Dzieci w wieku
poniemowlęcym (1-3)
Dzieci w wieku
przedszkolnym (3-5)
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bezprzewodowe
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dostęp do dźwięków
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się
i rozumienia, a także
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poszerzyć
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Dzieci w wieku
szkolnym (5-12)

Ze względu na częstą
ekspozycję
dzieci
w wieku szkolnym na
hałas, wagę zyskuje
zastosowanie strategii
redukcji
szumu.
Według
badań,
dzieci w tym wieku
potrzebują
większej
niż młodzież dorosła
optymalizacji stosunku
sygnału do szumu
(SNR), aby rozumieć
mowę.

Nastolatki (13+)

Wkraczając
w
okres
nastoletni, dzieci znajdują
się w coraz bardziej
złożonych
sytuacjach
społecznych, odczuwając
przy
tym
nasiloną
potrzebę
akceptacji
i aprobaty. Charakterystyka
audiologiczna
urządzeń
Smart Hearing, która
umożliwia
poprawę
rozumienia mowy, oraz
pozostałe ich zalety pomagają
nastolatkom
wkroczyć
w
świat
poszerzonych kontaktów
społecznych i czuć się do
niego przyjętym.

Bo ich słuch
ciągle się rozwija
STRATEGIA SURROUND SOUND OD RESOUND
Aparaty słuchowe Up Smart firmy ReSound posiadają wyjątkową strategię przetwarzania cyfrowego Surround
Sound, stworzoną specjalnie przez producenta urządzeń. Zaawansowane algorytmy naśladują naturalne
przetwarzanie dźwięków przez ludzkie ucho, wykorzystując wrodzoną zdolność mózgu do rozpoznawania
dźwięków i ich lokalizowania.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Urządzenia Up Smart od ReSound umożliwiają stałe przekazywanie przyjemnego dla ucha, czystego dźwięku,
nawet przy wysokich poziomach na wyjściu. Pełni to ważną rolę z perspektywy nabywania języka, umiejętności
słuchowych oraz trwającym całe życie uczestnictwie w życiu społecznym.
ASEKURACJA ROZWOJU JĘZYKOWEGO
Gdy dziecko jest na to gotowe, można aktywować bardziej zaawansowane algorytmy redukcji szumu
i zwiększania kierunkowości - decyzja ta zależy od indywidualnej oceny dziecka. Stąd też otrzymany przez
dziecko aparat słuchowy będzie dotrzymywał mu kroku w rozwoju językowym i pozwalał nieprzerwanie słyszeć
mowę na poziomie komfortowego słyszenia, bezpiecznym dla dziecka.

FUNKCJA

ZALETY

KORZYŚCI

Filtr adaptacyjny właściwie rozpoznaje i usuwa
sprzężenie zwrotne. Jednocześnie, wbudowany
mechanizm Whistle ControlTM uwzględnia ewentualne
sprzężenie zwrotne i optymalizuje wzmocnienie do
zmieniających się warunków.

Użytkownicy aparatu mają zapewniony większy
komfort odbioru dźwięków oraz lepszą słyszalność
wszelkich subtelnych szczegółów bagactwa dźwięków
- nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Słuchanie w trybie “Music Mode” umożliwia czystszy,
bogatszy i wolny od zakłóceń odbiór dźwięków.

Dźwięki o wysokich częstotliwościach nie są słyszalne
dla ucha, w którym obumarły regiony ślimaka
odpowiedzialne za słyszenie wysokich częstotliwości.
Dlatego też widmo częstotliwości tych dźwięków
zostaje przesunięte w kierunku częstotliwości niższych.
Aby zminimalizować zakłócenia, zachowana jest
proporcja między częstotliwościami na wejściu i na
wyjściu urządzenia.

Technologia Sound Shaper sprawia, że niesłyszalne
głoski stają się ponownie dostępne, a jakość dźwięku
pozostaje na najwyższym możliwym poziomie.

Unikalna technologia syntezy subtraktywnej dźwięku
niweluje niepożądany szum - bez pogarszania jakości
sygnału mowy.

Algorytm mechanizmu Noise Tracker II sprawia,
iż mali pacjenci odczuwają większy komfort słuchania
w hałaśliwych warunkach akustycznych, a jednocześnie
rozumieją mowę jednakowo dobrze.

DFS Ultra™ II

Sound Shaper™

Sound Shaper

Noise Tracker™ II

Obuuszna Kierunkowość (Binaural DirectionalityTM)
Użytkowane aparaty ciągle współpracują, aby
wybierana
rejestracja
odpowiedzi
kierunkowej
była najlepiej dopasowana do danych warunków
akustycznych.

Dzięki temu mali pacjenci mogą jeszcze lepiej rozumieć
mowę w szumie, a także bardziej naturalnie postrzegać
przestrzeń akustyczną – nawet w najtrudniejszych
warunkach.

Obuuszny Klasyfikator ŚrodowiskowyTM II
Proponowane aparaty słuchowe wspólnie analizują
i klasyfikują aktualne warunki akustyczne, po czym
automatycznie dostosowują ustawienia wzmocnienia
oraz redukcję hałasu.

Mali pacjenci mają komfort optymalnego słyszenia
i słuchania, nawet podczas szybkiego przemieszczania
się między różnymi środowiskami akustycznymi.

WindGuard to funkcja podwójnego mikrofonu, który
rozpoznaje szumy generowane przez powiew wiatru,
by później je wytłumić, a utrzymać słyszalność
pozostałych dźwięków.

Przebywając na zewnątrz, mali pacjenci są w mniejszym
stopniu eksponowani na szum wiatru, choć wpływ na
słyszalność pozostałych dźwięków jest znikomy.

Binaural
Environmental
WindGuard
Optimizer II

AUDIOLOGIA

Najważniejsze cechy
ReSound Up Smart

Bo wysokie SNR poszerza
doświadczenie słuchowe
od pierwszego dopasowania
Wprowadzone niedawno mikrofony Micro Mic i Multi Mic przetwarzają dźwięk na
sygnał o wysokim stosunku sygnału do szumu - taka konfiguracja daje dzieciom
dostęp do dźwięków mowy, tak ważny z punktu widzenia nabywania języka już od
wczesnych lat.

Rozmiar rzeczywisty

Mikrofon ReSound Micro Mic
Micro Mic jest niezwykle prosty w obsłudze i łączy się z każdym
bezprzewodowym aparatem słuchowym od ReSound zaledwie
w kilka sekund. Rodzice mogą przypiąć mikrofon do odzieży
i rozmawiać z dzieckiem nawet w hałaśliwym otoczeniu.
Mikrofon Micro Mic działa w zakresie do 25 metrów, tj.
w polu wyraźnego widzenia. Dlatego też świetnie sprawdza się
podczas lekcji czy w niekorzystnych warunkach akustycznych.

MIKROFON RESOUND MULTI MIC

Podłączony do dowolnego
urządzenia
przenośnego,
komputera czy telewizora
aparat
zamienia
się
w słuchawki bezprzewodowe.

Rozmiar rzeczywisty

Mikrofon ReSound Multi Mic
Mając ten sam, 25-metrowy zasięg pola wyraźnego widzenia,
Mikrofon Multi Mic ma te same funkcjonalności co Micro Mic.
Nauczyciele mogą więc go przypiąć i prowadzić lekcję ze
świadomością, że są dostatecznie słyszani. Za to podczas
pracy grupowej mikrofon Multi Mic służy także jako mikrofon
biurkowy, więc mali użytkownicy aparatów mogą usłyszeć
każdą wypowiedź otoczenia. Mikrofon Multi Mic łączy
się także z pętlą oraz systemami FM*. Pacjenci mogą też
podłączyć dowolne urządzenie z wyjściem audio do wejścia
mini-jack i odtwarzać dźwięk w aparacie.
* wymagany odbiornik

Po połączeniu z systemem
FM pozwoli usłyszeć każde
słowo.

ŁĄCZNOŚĆ

Wystarczy położyć go na stole by słyszeć
każdą wypowiedź współrozmówców.

Solidny klips obraca się
o pełne 360˚, idealnie
zbierając głos.

Przełącza między mikrofonem,
wejściem mini-jack, systemem
FM i pętlą odbywa się za jednym
wciśnięciem.

Więcej sposobów
na więcej słów
ODTWARZANIE WPROST Z iPHONA
Aparaty słuchowe z licencją “Made for iPhone” dostarczają dzieciom z niedosłuchem nowych doświadczeń płynących z
zabawy, nauki i interakcji - to z kolei wspomaga ich rozwój językowy. Aparaty Up Smart od ReSound jako jedyne pozwalają
dzieciom i młodzieży łączyć się bezpośrednio z iPhonem, iPadem czy iPodem touch i odtwarzać muzykę, audiobooki,
rozmowę telefoniczną czy pliki wideo (niezależnie od rozszerzenia).
Natomiast co raz to nowe aplikacje edukacyjne dają dzieciom dostęp do sukcesywnie powiększającej się gamy użytecznych
narzędzi do nauki. Przez to mogą one rozwijać umiejętności językowe oraz wykorzystywać i powiększać potencjał szkolny.
ODTWARZANIE - NIEMAL WSZYSTKIEGO
Akcesoria bezprzewodowe od ReSound umożliwiają małym ich użytkownikom odtwarzanie dźwięków niemal z każdego
źródła. Mikrofony Micro Mic i Multi Mic od ReSound zapewniają optymalny stosunek sygnału do szumu i stale dostarczają
naturalny dźwięk, w pełni swojego bogactwa - otwierając dziecko na doświadczenia w klasie szkolnej, na placu zabaw czy
w zaciszu domowym.
Przebywając w domu, mali użytkownicy aparatów mogą rozmawiać z rodziną i oglądać wspólnie telewizję dzięki urządzeniu
TV Streamer 2 od ReSound, dzięki któremu każda z osób usłyszy przekaz na poziomie, który dla każdej z nich będzie
przyjemny. Dorastając i zyskując co raz większą niezależność, dzieci te mogą skorzystać z urządzenia Phone Clip+ od
ReSound - po połączeniu z dowolnym telefonem z Bluetooth, ich aparaty słuchowe mogą bezpośrednio i bez najmniejszych
zakłóceń odtwarzać sygnał dźwiękowy z połączeń telefonicznych, wideo, gier, a także muzykę.

Bo idealne dopasowanie
to idealny start
Połączenie funkcji programu Aventa od ReSound z interfejsem programowania Airlink 2 daje specjalistom praktyczne,
wygodne narzędzie do nieskrępowanego dopasowywania aparatów u małych pacjentów.
AIRLINK 2
Dopasowanie aparatu od początku do końca odbywa się bezprzewodowo - za pośrednictwem interfejsu Airlink 2. Mali
pacjenci mogą więc swobodnie się poruszać w trakcie dopasowywania aparatu.

PROGRAM AVENTA FIRMY RESOUND
Program do dopasowywania aparatów Aventa od ReSound posiada specjalny tryb dla małych pacjentów, zgodny z metodą
dopasowania pediatrycznego DSL5 lub NAL-NL2. Umożliwia on także import wartości RECD z dowolnego systemu
komputerowego mierzącego poziom dźwięku przy błonie bębenkowej za pośrednictwem programu NOAH. Ponadto, aby
prawidłowo zweryfikować parametry dopasowania najbardziej optymalne dla danego pacjenta możliwe jest przełączanie
między pomiarami przy błonie bębenkowej i na wyjściu aparatu (zgodnymi z normą na sprzęgaczu).
Ustawienia domyślne dla trzech grup wiekowych opierają się o aktualne badania, dotyczące odpowiednich dla dzieci
parametrów aktywacji aparatu. Istnieje także możliwość wyboru i dostosowania ustawień do potrzeb wybranego dziecka
– lub preferencji dopasowującego aparat.

Krótki przegląd
Phona, iPada oraz iPoda touch
Urządzenia Phone Clip+
Wszelkich akcesoriów z funkcją odtwarzania
Pilota Remote Control 2

ŁĄCZNOŚĆ

•
•
•
•

W APARATACH RESOUND SMART HEARING PACJENCI ZYSKUJĄ
DOSTĘP DO:

TELEFON I APLIKACJE - FUNKCJE
iPhone
iPHONE (system iOS7 lub nowszy)

Aparaty Smart Hearing

Aparaty bezprzewodowe

Rozmowy telefoniczne

Made for iPhone

Phone Clip+

Aplikacje

ReSound Smart

ReSound Control

TELEFONY Z SYSTEMEM ANDROID (WYBRANE
MODELE) *

Rozmowy telefoniczne

Phone Clip+

Phone Clip+

Aplikacje

ReSound Smart

ReSound Control

STARSZE IPHONY LUB INNE TELEFONY
SYSTEMEM ANDROID*

Rozmowy telefoniczne

Phone Clip+

Phone Clip+

Aplikacje

ReSound Control

ReSound Control

INNE TELEFONY Z OBSŁUGĄ BLUETOOTH

Rozmowy telefoniczne

Phone Clip+

Phone Clip+

Aplikacje
UWAGA: Możliwe są również inne kombinacje
* Lista modeli telefonów kompatybilnych z aplikacją Smart od ReSound na stronie: www.resound.com/compatibility

OPCJE STEROWANIA

Works with
Android
TM

ReSound Smart

ReSound Control*

Jedno-/obuuszne
Bezpośredni
Bezpośredni

Jedno-/obuuszne
Bezpośredni
Bezpośredni

Phone Clip+

Remote Control 2

FUNKCJE GŁOŚNOŚCI I PROGRAMOWANIA

Dostosowanie
Wybór programu aparatu
Wybór odtwarzacza
Równoważenie głośności aparatu z głośnością odtwarzania
Wyciszenie aparatu

Binaural
Jedno-/obuuszne
Przełączanie (1-2-3-1…) Przełączanie (1-2-3-1…)
Przełączanie (1-2-3-1…)

POZOSTAŁE FUNKCJE

Obsługa
Nazwa użytkownika dla programów/odtwarzaczy
Regulacja tonów niskich i wysokich
Wyświetlacz
Tworzenie ulubionych programów z ewentualnym oznaczeniem
llokalizacji
Selektywne wzmacnianie dźwięków - funkcja Sound Enhancer**
Redukcja szumów usznych - funkcja Tinnitus Management
Odnajdywanie aparatu
* Do użycia aplikacji Control od ReSound potrzebne jest urządzenie Unite Phone Clip+
** Dotyczy Up Smart 9 od ReSound

OPCJE ODTWARZANIA

Works with
Android
TM

Phone Clip+

Multi Mic

Micro Mic

TV Streamer 2*

Wielokrotne ładowanie –
mobilność

Wielokrotne ładowanie –
mobilność

Wielokrotne ładowanie –
mobilność

Adapter do gniazda
ściennego

Jakość dźwięku

Stereo (A2DP)

Stereo

Mikrofon kierunkowy

Mono
Kierunkowy/
wielokierunkowy

Mono

Zbieranie głosu

FUNKCJA ODTWARZACZA

Źródło zasilania

Cewka
Łączenie sygnałów mono
Kompatybilność z systemami FM (wymagany)
odbiornik FM)
* Urządzenie TV Streamer 1 nie jest kompatybilne z urządzeniami ReSound Up Smart

Mikrofon kierunkowy

ReSound Up Smart
- wprowadzenie
System uchwytów
dostępny jest w różnych
rozmiarach by wygodnie
przylegać do ucha

lampka LED
pokazuje stan aparatu i baterii

Smukła, atrakcyjna konstrukcja
w szerokiej gamie barw
Powłoka nanotechniczna iSolate
chroni każdy element aparatu
od wewnątrz i na zewnątrz - przed
wodą, kurzem i woskowiną.

Pokrywa na baterie
dwukrotnie bardziej wytrzymała niż
zalecane prawnie

AKCESORIA UTRZYMUJĄCE APARAT
UP SMART NA MIEJSCU
PASKI PODTRZYMUJĄCE STICK AND
GO - zapobiegają zgubieniu aparatu przez
niemowlęta i młodsze dzieci.

UKŁAD ŚWIATEŁ W LAMPCE LED I ICH ZNACZENIE
Dzięki lampce LED rodzice mogą szybko sprawdzić stan aparatu
słuchowego ReSound Up Smart.

PRZY
URUCHAMIANIU

Tryb standardowy

UCHWYT CLIP AND GO - dzięki niemu
aparat nie wypadnie z dziecięcego wózka.

Tryb samolotowy

STARSZE DZIECI

Program 2

AKCESORIUM PODTRZYMUJĄCE BEND
AND GO - stworzone specjalnie z myślą o
dzieciach starszych.

Program 1

ZMIANA
PROGRAMU

Program 3
Program 4
System FM/Odtwarzanie

ZMIANA
GŁOŚNOŚCI

STAN
BATERII

Zgłaśnianie/Ściszanie
Limit poziomu głośności

Słaba bateria

Aparaty słuchowe UpSmart od ReSound posiadają zabezpieczenia ważne dla bezpieczeństwa
użytkowania przez dziecko, m.in. pokrywę na baterie, spełniającą odpowiednie normy, czy żarówkę
LED, dzięki której rodzice mogą szybko sprawdzić stan aparatu.
Aparaty te są solidne i wytrzymałe na tyle, by wyjść naprzeciw potrzebom nawet najbardziej aktywnych
maluchów, dyskretnie i wygodnie ułożone za uchem. Co więcej, dzięki łatwym do umiejscowienia
akcesoriom podtrzymującym, aparaty pozostają na swoim miejscu przez cały dzień pełen odkryć,
nauki i zabawy - tak mali pacjenci mogą nieprzerwanie odnosić korzyści z aparatów Smart Hearing,
każdego dnia.
Każda z ciekawych opcji kolorystycznych opatrzona jest licencją Made for iPhone oraz zaopatrzona
w system komunikacji międzyusznej (między aparatami). Udogodnienia te posiadają wszystkie
modele, za wyjątkiem Mini BTE.

Jasny
blond

Srebrny

Średni
Blond

Wyścigowa
Czerwień

Ciemny
Brąz

Błękit
Oceanu

Perłowy
Biały

Różowy

Stalowo
Szary

Baby Blue

Antracyt

Czarny

ODBIORNIKI FM
Każdy z proponowanych zintegrowanych odbiorników FM wykazuje
pełną kompatybilność z systemami FM używanymi w szkołach. Możliwe
jest również podłączenie do zewnętrznego uniwersalnego FM lub
odbiornika cyfrowego.

Odbiornik FM

Złącze wejścia DAI

 łącze wejścia DAI (ang. Direct Audio Input) i programowania aparatu
Z
synchronizuje sygnały z podłączonych przewodów i odbiorników
bezprzewodowych.

WYGLĄD

Bo dzieci zapominają...
że je noszą

Bo dyskretna kontrola to spokój
rodziców i radość dzieci
Rodzice mogą pomóc dzieciom, zmieniając program lub kontrolując poziom dźwięku
w akcesoriach odtwarzających od ReSound, takich jak Multi Mic czy TV Streamer 2.
Najbardziej budujące jest jednak to, że mogą odszukać zagubiony aparat dzięki funkcji
Finder.

Starsze dzieci w wieku szkolnym i nastolatkowie mogą odkrywać
bardziej zaawansowane, intuicyjne możliwości aparatów, a przez
to indywidualizować doświadczenia słuchowe. Mogą ustawiać
głośność, stosunek tonów niskich i wysokich - a nawet wyciszyć
szum z otoczenia. Co więcej, mają możliwość zapisywania ustawień
i oznaczania ich lokalizacji - innych w szkole i w domu - tak aby
znajdując się w danym miejscu, odpowiednie ustawienia ładowały
się automatycznie.

Bo podstawowa kontrola
to dobry początek
Aplikacja Control od ReSound pozwala łączyć
się z dowolnym telefonem z Bluetooth za
pośrednictwem urządzenia Phone Clip+. Tak więc
rodzice mogą używać aplikacji Control by zmienić
program lub kontrolować poziom dźwięku w
aparatach Up Smart od ReSound, czy uruchomić
akcesoria odtwarzające od ReSound, takie jak
Multi Mic czy TV Streamer 2.

Works with
Android
TM

APLIKACJE

Poziomy
technologiczne
ReSound Up
Smart 9

ReSound Up
Smart 7

ReSound Up
Smart 5

ReSound Up
9

ReSound Up
7

17

17

9

17

17

Regulatory wzmocnienia

9

9

9

9

7

Pełne przystosowanie programów

4

4

4

4

3

Platforma ReSound SmartRangeTM
Platforma ReSound RangeTM II
Technologia Surround Sound od ReSoundTM
Model
Kompresja WARPTM - liczba pasm
Optymalizator Środowiskowy
Technologia Sound ShaperTM
Wzmacnianie niskich częstotliwości *tylko dla modelu 98
Czystość
NoiseTrackerTM II
Spersonalizowana Redukcja Hałasu
WindGuardTM
Expansion
Balans
Obuuszna Kierunkowość (Binaural DirectionalityTM)
Mix Kierunkowy
- Regulowany Mix Kierunkowy
Naturalna KierunkowośćTM II
Synchronizacja SoftSwitchingTM
SoftSwitchingTM
Adaptacyjna Kierunkowość AutoScopeTM
Adaptacyjna Kierunkowość MultiScopeTM
Adaptacyjna Kierunkowość
Obuuszny Klasyfikator ŚrodowiskowyTM II
Optymalizator ŚrodowiskowyTM
Stabilizacja
DFS UltraTM II
- Program Muzyczny (Music Mode)
Auto DFS
Funkcje dla wygody
Synchronizacja Zmiany Programów
Synchronizacja Zmiany Głośności
SmartStartTM
PhoneNowTM
Comfort PhoneTM
Nanopowłoka iSolateTM
Funkcje dopasowania

Synchronized Acceptance ManagerTM
Onboard AnalyzerTM II
Strategia wzmocnienia (WDRC/półliniowe/liniowe) *tylko dla modelu 98
Audiometria In Situ
Łączność bezprzewodowa
2.4 Bezprzewodowa technologia GHz
2.4 Komunikacja "aparat-aparat" w technologii GHz
Bezpośrednie odtwarzanie audio (Made for iPhone)*
Dopasowanie bezprzewodowe z interfejsem AirlinkTM
Akcesoria UniteTM TV Streamer 2, Remote Control 2, Phone Clip+, Micro
Mic, Multi Mic od ReSound
Aplikacja ControlTM od ReSound (wymagane urządzenie Phone Clip+)
Aplikacja SmartTM od ReSound
Bezpośrednie odtwarzanie audio (Made for iPhone)niedostępne w urządzeniu Up BTE 67 od ReSound

Najwyższa

Zaawansowana

Standardowa

UPS988-DLW
UPS788-DLW
UPS588-DLW
UPS588M-DLW

High Gain/Power

Frequency (Hz)

Frequency (Hz)

dB HL

UPS998-DLW
UPS798-DLW
UPS598-DLW
UPS598M-DLW

Power

dB HL

Frequency (Hz)

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Specyfikacja
techniczna
UpS98 and UPS98M fitting range

UPS98-DLW
UPS598M-DLW
IEC 60118-0
IEC 711
Ear simulator

UPS88-DLW POWER
UPS88M-DLW Power

IEC 60118-7
2cc coupler

IEC 60118-0
IEC 711
Ear simulator

IEC 60118-7
2cc coupler

UPS88-DLW High Gain/Power
UPS588M-DLW HIGH
GAIN/POWER
IEC 60118-0
IEC 711
Ear simulator

IEC 60118-7
2cc coupler

Średnie wzmocnienie częstotliwości (60 dB SPL na wejściu)

1600 Hz/HFA

61

54

55

51

57

50

dB

Full-on gain (50 dB SPL na wejściu)

Max.
1600 Hz/HFA

86
75

83
69

74
66

67
62

80
72

72
68

dB

Maksymalny poziom na wyjściu (90 dB SPL na wejściu)

Max.
1600 Hz/HFA

145
136

141
131

139
133

131
128

139
133

131
128

dB SPL

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

3,5
1,0
1,2

4,0
0,7
0,9

1.2
0.8
0.7

1.0
0.4
0.5

1.3
0.7
0.5

0.7
0.4
0.4

%

Max.
HFA
1600 Hz / HFA

116
106

116
101

101
94
-

92
111

107
99
-

98
111

dB SPL

1600 Hz

22
9

26
-

23
9

20
-

23
9

21
-

dB SPL

Pasmo przenoszenia (DIN 45605)

100-5830

100-5860

100-7080

100-6170

100-6240

100-4960

Hz

Pobór prądu (Czuwanie / Praca)

1,3 / 1,7

1,3 / 3,3

1,1 / 1,2

1,1 / 1,2

1,1 / 1,2

1,1 / 1,1

mA

Całkowite zniekształcenia harmonicznych

Czułość cewki (1 mA/m na wejściu)
Maksymalna czułość cewki @ 1mA/m
Czułość cewki HFA-SPLIV @ 31.6 mA/m(ANSI)
Equivalent input noise w/o Noise reduction
Równoważny poziom redukcji szumów bez redukcji hałasu,
1/3 oktawy

Open
Closed

UPS977-DLW
UPS777-DLW
UPS577-DLW
UPS577M-DLW

dB HL

UP967-DW
UP767-DW

Frequency (Hz)

dB HL

Frequency (Hz)

Open
Closed

UPS77/UPS77M
otwarty (bez wkładki)

UPS77/UPS77M
zamknięty (sam przewód)

IEC 60118-0 / IEC 711
IEC 60118-7 / ANSI S3.22

Ear
simulator

2cc coupler

Ear
simulator

2cc coupler

Ear
simulator

2cc coupler

Reference test gain (60 dB SPL input)

1600 Hz/HFA

44

41

47

47

45

40

dB

Full-on gain (50 dB SPL na wejściu)

Max.
1600 Hz/HFA

62
53

51
46

66
56

59
52

64
56

55
49

dB

Maksymalny poziom na wyjściu (90 dB SPL na wejściu)

Max.
1600 Hz/HFA

130
126

122
118

134
130

128
123

132
125

122
117

dB SPL

500HZ
800 Hz
1600 Hz

0.2
0.5
0.4

0.1
0.2
0.5

0.5
0.6
0.6

0.4
0.4
0.5

2.2
2.3
0.7

1.8
1.5
0.5

%

Max.
1600 Hz / HFA
HFA

91
81
-

75
99

94
84
-

81
106

94
82
-

77
98

dB SPL

Equivalent input noise w/o Noise reduction

23

23

23

22

10

22
100-7110

dB SPL

1/3 Octave Equivalent input noise, w/o Noise reduction

24
11
100-7150

Całkowite zniekształcenia harmonicznych

Czułość cewki (1 mA/m na wejściu)
Maksymalna czułość cewki @ 1mA/m
HFA – SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)

Frequency range (DIN 45605/ANSI)
Current drain

10

100-6900

100-6770

100-7080

100-6850

1.1 / 1.2

1.1 / 1.2

Hz

1.1

1.2

1.1

1.2

133

133

mA

ReSound pomaga odkryć słyszenie na nowo, dzięki funkcjom inspirowanym naturalną fizjologią ludzkiego ucha. Użytkownikom naszych
urządzeń pragniemy umożliwić czerpanie z pełni możliwości życiowych, w tym podejmowanie aktywności - tak by osiągnęli uczucie
spełnienia, którego niedosłuch już nie zagłuszy.
Up Smart od ReSound łączy w sobie najnowsze technologie stworzone przez ReSound, w trosce o słuch dzieci i młodzieży. Dzięki
dostępnym akcesoriom, takim jak Micro Mic i Multi Mic od ReSound, szerokiej gamie najwyższej jakości rozwiązań dla systemów FM
oraz funkcji odtwarzania bezprzewodowego z iPhona, iPada and iPoda touch, Up Smart od ReSound tworzy podstawy do optymalnego,
najpełniejszego rozwoju mowy i języka u dzieci - niezależnie od ich wieku.
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resound.com/upsmart

Producent

Dystrybutor w Polsce

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
resound.com

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