
Przyszłość 
ze Smart Hearing



            Smart Hearing



Smart Hearing odmieni sposób 
w  jakim myślisz o  aparatach 
słuchowych. Pozwól aby aparat 
słuchowy dostosował się do 
Ciebie, a nie Ty do niego.

Nie ważne czy jesteś na plaży czy w trakcie rozmowy telefonicznej, 
wszędzie możesz korzystać z krystalicznie czystego dźwięku i cieszyć 
się kontaktem ze światem.

Dzięki ReSound LiNX 3D usłyszysz więcej niż kiedykolwiek sobie 
wyobrażałeś. Możesz korzystać z  niego jako bezprzewodowego 
zestawu słuchawkowego. Dzięki czemu doznasz nowego wymiaru 
kontroli nad swoimi doznaniami słuchowymi - bez względu na to 
gdzie jesteś.

Aparat słuchowy ReSound LiNX 3 D jest niezwykle trwały i wygodny, 
a przy tym praktyczne niewidoczny.

Będziesz w stanie usłyszeć więcej i robić więcej niż myślałeś, że to 
możliwe.

Przyszłość
jest dziś 

Więcej informacji o ReSound LiNX 3D na stronie 
internetowej resound.com

ReSound LiNX 3D to nowy model aparatu 
Smart Hearing od ReSound, który jest nowym 
aparatem w serii pierwszych na świecie aparatów 
słuchowych stworzonych do współpracy 
z iPhone’ami.



                Audiologia
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Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze swoimi 
kolegami, a w tle słychać odgłosy szatkowania 
i skwierczących patelni. Dzięki ReSound LiNX 
3D usłyszysz więcej otoczenia dookoła Ciebie 
nadal koncentrując się na mowie.

Dzięki ReSound LiNX 3D jest to łatwiejsze niż 
myślisz.

Jest to możliwe dzięki funkcji rozpoznawania 
mowy, którą jest zaimplementowana w 
aparatach słuchowych. Dzięki temu będziesz 
w  stanie usłyszeć rozmówców ze wszystkich 
kierunków, nawet w   otoczeniu ze 
zmiennym hałasem. 

Usłysz więcej
niż kiedykolwiek 
myślałeś, że to możliwe



Usłysz więcej
ReSound LiNX 3D 
Ponieważ 
daje Ci:

50% 
lepsze rozpoznawanie 
mowy w 
zróżnicowanych 
środowiskach* 
możesz:

Bez względu na to gdzie 
jesteś, nie przeoczysz tego co 
się dzieje w okół Ciebie.

Słyszeć

80% 
więcej dźwięków 
dookoła Ciebie**

Rozumieć

40% 
więcej mowy w 
hałasie**
Pozwoli Ci to nadążyć 
za rodziną, przyjaciółmi 
i współpracownikami - nawet 
w hałaśliwych otoczeniach.

W porównaniu do wysokiej klasy 
aparatów słuchowych konkurencyjnych 
marek.

Źródło: * Groth (2016),
** Jespersen et al. (2016)
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              Łączność

Więcej dźwięków które 
chcesz usłyszeć
Wszyscy chcemy słyszeć siebie nawzajem, ale także chcemy  usłyszeć wiadomości, oglądać nasze ulubione 
seriale i rozmawiać z naszymi znajomymi przez telefon. Dzięki ReSound LiNX 3D wszystko staje się prostsze. 
Możesz przesyłać dosłownie każdy dźwięk prosto do swojego aparata słuchowego.

ReSound LiNX 3D jest przygotowany z myślą o współpracy z  iPhone’nem, więc możesz korzystać z aparatu 
słuchowego jak z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego i przesyłać dźwięk z prosto z Twojego iPhone’a, 
iPada lub iPoda touch.

Bezprzewodowe akcesoria ReSound pozwalają na przesyłanie większej ilości dźwięków prosto z  Twojego 
telewizora, z początku sali konferencyjnej oraz z tylnych siedzeń twojego samochodu (więcej na stronie 13).
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Poznaj zupełnie nowy świat dzięki nowej aplikacji

Zwiedzasz nową część miasta? 
Otrzymuj polecenia nawigacji 
prosto do swoich aparatów 
słuchowych.

Podróżujesz do egzotycznych 
krajów? Wypróbuj Tłumacza od 
Google aby usłyszeć tłumaczenia 
słów kelnera prosto ze swojego 
aparatu słuchowego.

Świat jest pełen dźwięków, których nie 
warto przegapić - głosy, muzyka, dźwięk 
odbijającej się piłki do koszykówki, a  nawet 
sygnalizacja dźwiękowa dla pieszych. 
Twój mózg  posiada niesamowitą 
zdolność rozumienia dźwięków przy 
wykorzystywaniu różnych praktyk,  
w   zależności od poziomu hałasu. Nasza 
zaanonsowana technologia w  pełni 
wykorzystuje tą zdolność, aby pomóc Ci 
usłyszeć i   skupić się na tym co jest  dla 
ciebie najważniejsze.

Spatial Sense (Zmysł Przestrzeni) daje 
jasne i  naturalne poczucie dźwięków 
wokół ciebie. W bardziej złożonych 
sytuacjach dźwiękowych Obustronna 
Kierunkowość II pozwoli skupić się na tym 
na czym chcesz, bez konieczności bycia 
odciętym od otoczenia.  

Wszystko współpracuje ze sobą
Usłysz swoich przyjaciół podczas spaceru dzięki mikrofonowi ReSound Micro Mic. Jeśli zadzwoni 
Ci telefon i  go odbierzesz, ReSound Micro Mic automatycznie się wyciszy i  zostanie tak dopóki 
skończysz rozmawiać przez telefon.

Głównym problemem dla użytkownika 
aparatów słuchowych jest możliwość 
poruszania się w zmiennym środowisku 
akustycznym.

Czy wiesz że?
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Wszystko w jednym 
miejscu

Sound Enhancer
Szybki dostęp do większej 

ilości ustawień

Obecny program

Szybki guzik
Jedno kliknięcie aby 
dostosować dźwięk

Wyciszenie i zmiana 
poziomu głośności

Wybór programu
Łatwy i szybki dostęp 
do wszystkich Twoich 

programów

Kontrola dźwięku 
dostępna także 
na Apple Watch

Wzmocnij swoje 
doświadczenia 
słuchowe

Wszystko czego potrzebujesz do szybkiego 
dostosowania swoich ustawień na jednym 
ekranie. Dzięki temu zawsze będziesz 
gotów wchodzić w  interakcje z  światem 
wokół Ciebie.

ReSound LiNX 3D automatycznie dostosowuje się 
do Twojego otoczenia dźwiękowego. Dzięki ReSound 
Smart 3D w każdej chwili możesz skorzystać z 
spersonalizowanej kontroli nad swoim słuchem.

  Aplikacje
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Sound Enhancer
Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji w której nei byłeś w stanie nikogo usłyszeć? Teraz 
dzięki Szybkiemu guzikowi możesz uruchomić funkcję Sound Enhancer i mieć dostęp do 
szerokiego warsztatu opcji. 

Ty i Twój słuch

Wskazówki
Nauczą Cię korzystać z Twojego 
aparatu słuchowego, a także 
wskażą preferencje dostosowane 
do Twojego słuchu.

Znajdź mój aparat słuchowy
Jeśli zgubisz Swój aparat 
słuchowy. aplikacja wskaże Ci 
ostatnią pozycje aparatu.

Ty i Twój aparat słuchowy

Ulubione
Zapisz swoje ustawienia jako Ulubione. Możesz także dodać do nich geotagi aby mogły automatycznie 
się przełączać kiedy będziesz w pracy, domu, na hali sportowej - lub jakimkolwiek innym  miejscu.

Pełna lista kompatybilnych urządzeń na  stronie resound.com/compatibility

Dostosuj basy/średnie/
wysokie tony

Dostosuj redukcje 
hałasów

Dostosuj skupienie Dostosuj redukcje 
szumów wiatru

Nie zapomnij że Mój ReSound aplikacja My ReSound pozwala Ci na dostęp do dodatkowej 
pomocy kiedykolwiek tego potrzebujesz.



Opieka nad 
słuchem 

gdziekolwiek 
jesteś

ReSound Pomoc pozwoli Ci być w kontakcie z Twoim protetykiem słuchu i otrzymywać nowe ustawienia za 
pośrednictwem “chmury”.

1 234

Czasami ustawienie aparatu słuchowego w warunkach 
klinicznych różni się od tego którego potrzebujesz na co 
dzień. W  przypadkach kiedy odczuwasz powracający 
problem - albo potrzebujesz dostępu do większej ilości 
ustawień możesz aktywować opcję ReSound Pomoc. 

ReSound Pomoc znajduje się już w  Twojej aplikacji 
i  pozwala ci na bezpośredni kontakt z  Twoim  
protetykiem słuchu. Możesz używać jej kiedy zaczniesz 
odczuwać trudności w słyszeniu. Jest to prosty, 
wygodny sposób na ustawienie aparatu idealnie 
dopasowanego do Twoich potrzeb słuchowych.

Poproś 
o pomoc za o pomoc za 
pośrednictwem pośrednictwem pośrednictwem 
aplikacji

Otrzymasz 
uaktualnione 
ustawienia i/lub 
wiadomości

Wysłanie 
uaktualnionych 
ustawień i/lub 
wiadomości

Otrzymanie 
prośby

Protetyk słuchuTy

            ReSound Pomoc 

Bezpieczny i niezawodny kontakt
ReSound Pomoc jest oparty na jednej z najbardziej zaufanych ,,chmur’’ na rynku - Microsoft Azure.
Dzięki temu nie musisz się martwić o bezpieczeństwo i poufność swoich danych.

10
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Na podstawie Twojej prośby, protetyk słuchu 
zaktualizuje ustawienia i wyśle Ci je za pomocą 
aplikacji ReSound Smart 3D. Po tym wystarczy że 
zbliżysz Swój aparat słuchowy do telefonu i naciśniesz 
“zainstaluj”.

Po tym jak wypróbujesz nowe ustawienia, możesz 
wybrać czy chcesz je zachować czy powrócić do 
poprzednich ustawień.

W aplikacji ,,My 
ReSound’’ kliknij na 
Poproś o pomoc 

Odpowiedz na kilka 
pytań

Napisz swoją 
wiadomość i wyślij 
prośbę

Odbieraj uaktualnione 
ustawienia gdziekolwiek 
jesteś

Poproś o pomoc gdziekolwiek jesteś
Ciężko opisać dźwięk, ale jeśli potrzebujesz nowych ustawień możemy stworzyć dokładne informacje 
dla Twojego protetyka słuchu, aby mógł dokonać odpowiednich poprawek.

Informacje zawierają:
• ocenę diagnostyczną
• Twój subiektywny opis
• automatyczny zapis Twoich ustawień



     Wygląd
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Style RIE i BTE

Kolory RIE i BTE

IIC (10A) CIC (10A) ITC (312) MIH-S (10A) MIH (312/13) ITE (312/13) 

Stalowo szary

Antracyt

Czarny

Beż 
Jasny blond

Średni brąz

Perłowo 

biały

Srebrny

Antracyt

Połyskująca czerń

Połyskujący średni blond

W
yścigowa czerwień

Błękit oceanu

Ciemny brąż 

Personalizowane kolory

Jasny
Beż 

Średni brąz

Ciemny brąz

Brąz

RIE 61 (312) RIE 62 (13) BTE 77 (13)BTE 67 (12) BTE 88 (13)

Personalizowane 
style



Works with 

AndroidTM 
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Praktycznie niewidoczny

ReSound zapewnia szeroką gamę bezprzewodowych akcesoriów, aby zapewnić idealne 
doświadczenia słuchowe bez względu na odległość i  hałaśliwe otoczenie. Akcesoria są proste 
w użyciu i pozwalają Ci na przesyłanie dowolnego źródła dźwięku. Wspólnie tworzą inteligentny 
system - np. telewizor wycisza się automatycznie kiedy odbierasz telefon, oraz automatycznie 
pogłaśnia kiedy zakończysz rozmowę. 

Bezprzewodowe akcesoria

ReSound Multi Mic
Leży na stole lub jest przypięty 
do ubrania rozmówcy tak aby 
dźwięk docierał bezpośrednio 
do Twoich aparatów 
słuchowych. Poprawia 
słyszenie w hałaśliwym 
otoczeniu i na odległość.

ReSound Phone Clip+
Daje Ci większą swobodę, 
wygodę i kontrolę podczas 
rozmów telefonicznych lub 
słuchania muzyki z telefonów 
z wbudowanym Bluetooth.

ReSound TV Streamer 2
Przesyła stereofoniczne dźwięki 
bezpośrednio do aparatów 
słuchowych dzięki czemu możesz 
słuchać z taką głośnością jakiej 
potrzebujesz - nie przeszkadzając 
innym.

Bezproblemowe noszenie

Więcej informacji o bezprzewodowych akcesoriach ReSound na resound.com

Wiemy że chcesz polegać na swoim aparacie słuchowym*, 
dlatego całość - wewnątrz i   zewnątrz jest pokryta specjalną 
nanotechnologią iSolate, aby ochronić Twój aparat słuchowy 
przed zanieczyszczeniami takimi jak kurz bądź wilgoć.

*Według Hearing Tracker “Najważniejsze funkcje aparatu słuchowego” (2016)

Aparaty słuchowe ReSound LiNX 3D są tak dyskretne 
że jeżeli będziesz chciał je pokazać będziesz zmuszony 
je zdjąć. Dzięki niesamowitej dyskrecji, wygodzie 
i długotrwałości możesz zapomnieć o tym, że je nosisz. 

Faktyczny 
rozmiar
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Aparaty Smart Hearing są znane na całym świecie.

LiNX 3D to najnowszy aparat słuchowy Smart Hearing od ReSound.

ReSound Smart Hearing otrzymał poniższe nagrody:

Najlepsza Innowacja CES 2017
Laureat najlepszej innowacji wręczonej na Targach Elektroniki Konsumenckiej 
(Consumer Electronic Show) w USA.

Die Goldene Concha 2016
Nagroda najlepszego zasięgu aparatów słuchowych wręczonych przez 
niezależne towarzystwo niemieckich audiologów.

Golden Lobe Award 2016
Najlepszy zasilany system słuchowy i najlepsza mobilna aplikacja wręczona 
przez Brytyjskie Stowarzyszenie Niezależnych Protetyków Słuchu.

Co o ReSound Smart Hearing 
mówi świat
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Dane techniczne:
W poniższej tabelce znajdziesz listę opcji oraz zaawansowanych technologi wewnątrz ReSound 
LiNX 3D, które pomogę Ci usłyszeć więcej niż kiedykolwiek myślałeś że będziesz w stanie. 

* wybrane modele
Pełna lista w arkuszu

FUNKCJE ReSound LiNX3D 9 ReSound LiNX3D 7 ReSound LiNX3D 5
W pełni modyfikowane programy 4 4 4

Synchronizowany przycisk funkcyjny*

Synchronizowana regulacją głośności *

Smart Start

Phone Now

Wygodny telefon

Synchronizacja aparatów

Stworzone z  myślą o  iPhone (bezpośrednie przesyłanie 
dźwięku)

ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV Streamer 2, Phone Clip+ 
and Remote Control 2

Aplikacja ReSound Smart 3D 

Aplikacja ReSound Smart 3D – Sound Enhancer

Aplikacja ReSound Smart 3D– Pomoc ReSound 

Aplikacja sterująca ReSound Control (Phone Clip+ 
wymagany)

FUNKCJE AUDIOLOGICZNE
Liczba kanałów kompresji WARP 17 14 12

Obuuszna Kierunkowość III

Słyszenie przestrzenne

Obuuszna Kierunkowość

Naturalna Kierunkowość II

Regulowany Miks Kierunkowy

Synchronizowany SoftSwitching

Synchronizowany SoftSwitching

SoftSwitching

Adaptacyjna Kierunkowość Autoscope

Adaptacyjna Kierunkowość Multiscope

Adaptacyjna Kierunkowość

Obuuszny Optymalizator Środowiskowy II

Optymalizator Środowiskowy

Redukcja Hałasu Noise Tracker II

Eskpansja

Tłumik Szumu Wiatru WInd Guard

DFS Ultra II

Tryb Muzyczny

Auto DFS

Synchronizowany Menadżer Akceptacji

Generator Szumów TSG z Dźwiękami Natury

Najwyższy  Zaawansowany  Podstawowy



ReSound jest częścią GN Group - pionierów w wydobywaniu świetnej jakości dźwięku z światowego lidera aparatów 
słuchowych ReSound oraz biurowych/sportowych zestawów słuchawkowych Jabra. Firma GN została założona 
w 1869, zatrudnia ponad 5000 ludzi, jest wymieniona na Kopenhaskich rynkach giełdowych DAQ OMX sprawiając że 
życie brzmi lepiej.

Po więcej informacji o Resound LiNX 3D, oraz o tym jak wyciągnąć więc z życia na stronie resound.com

© 2017 GN Hearing A/S jest znakiem handlowym firmy GN Hearing AS. Logo firmy Apple, iPhone, iPad i  iPod touch są znakami 
handlowymi Apple sp. Z  O.O., zarejestrowanym w  USA i  innych krajach. App Store znakiem usługowym Apple sp. Z  O.O., 
zarejestrowanym w USA i  innych krajach. Android, Google Translate, Google Play i Google Play logo znakami handlowymi Google 
sp. Z  O.O. Robot Android została odtworzona bądź stanowi modyfikację materiałów utworzonych i  udostępnianych przez firmę 
Google i  jest wykorzystywana zgodnie z warunkami określonymi w licencji Creative Commons 3.0 Attribution License. Dolby oraz 
symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, sp. Z O.O. Azure jest znakiem handlowym Microsoft Corporation.
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Osoby z wadą słuchu są w centrum wszystkiego co robimy. 
Nasz wielokrotnie nagradzany aparat słuchowy ReSound 
Smart sprawia że osoby z  wadą słuchu czują sie bardziej 
zaangażowane, komunikatywne i że mają większą kontrolę 
nad swoim życiem. W  świecie inteligentnych urządzeń 
staramy się myśleć poza schematami i  przełamywać 
stereotypy. 

facebook.com/resoundhearing twitter.com/resoundglobal

Producent

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7, 
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com 

Dystrybutor w Polsce

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




