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Przyszłość 
Inteligentnego 
Słyszenia  
już tu jest



Smart Hearing zmieni sposób w jaki 
myślisz o aparatach słuchowych. Od 
dziś to aparaty słuchowe dostosowują 
się do Ciebie, a nie Ty do nich.

Przyszłość 
już tu jest



Dzięki ReSound LiNX 3D ™ usłyszysz więcej niż 
kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Na plaży lub rozmawiając 
przez telefon - możesz cieszyć się połączeniem ze światem 
i krystalicznie czystym dźwiękiem.

Możesz używać aparatów słuchowych ReSound LiNX 
3D jako bezprzewodowych słuchawek stereo. Zyskujesz 
też zupełnie nowy poziom kontroli nad swoim słuchem - 
gdziekolwiek jesteś.

Wszystko to znajdziesz w aparatach słuchowych, które są 
trwałe, wygodne i praktycznie niewidoczne na uchu.

Teraz możesz słyszeć więcej, robić więcej i  przeżywać 
więcej niż myślałeś, że to możliwe.

Dowiedz się więcej o  aparatach słuchowych ReSound 
LiNX 3D na resound-polska.pl

ReSound LiNX 3D jest nowym aparatem typu 
Smart Hearing od ReSound, którego historię 
zapoczątkował pierwszy na świecie aparat 
zaprojektowany dla iPhone.



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.

Usłysz 
więcej

niż 
kiedykolwiek 
myślałeś, 
że to możliwe



W porównaniu do wysokiej 
klasy aparatów słuchowych 
konkurencyjnych marek.

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

Ponieważ daje Ci:

lepsze 
rozpoznawanie 
mowy 
w zróżnicowanych 
środowiskach*, 
możesz:

Słyszeć

80% 
więcej dźwięków 
dookoła siebie****

Rozumieć

40% 
więcej mowy 
w hałasie**

50% 



Więcej 
dźwięków, 
które chcesz 
usłyszeć

Świat jest pełen dźwięków, których nie chcemy przegapić 
- głosy, śmiechy lub rowerzystów na chodniku.

Nasze zaawansowane technologie w  pełni 
wykorzystują naturalną zdolność mózgu do słuchania 
i koncentrowania się na tym, co jest dla Ciebie naprawdę 
ważne.

Kierunkowość Przestrzenna daje wyraźne i  naturalne 
poczucie dźwięków dookoła. W  bardziej złożonych 
sytuacjach słuchowych, Obuuszna Kierunkowość 
III umożliwia skupienie się dokładnie na tym czego 
chcesz słuchać, nie odcinając Cię od reszty otoczenia 
akustycznego.



Dzisiaj chcemy słyszeć więcej niż tylko dźwięki otoczenia. 
Chcemy też swobodnie rozmawiać przez telefon, słuchać 
wiadomości i muzyki. ReSound LiNX 3D to aparat słuchowy 
Made for iPhone, który działa jak bezprzewodowe, 
stereofoniczne słuchawki umożliwiające przesyłanie 
dźwięków bezpośrednio z z iPhona iPada, lub iPoda touch.

Współpracują też z  innymi akcesoriami ReSound, dzięki 
czemu możliwa jest wysokiej jakości transmisja dźwięku 
z  telewizora, z  przodu sali konferencyjnej lub tylnego 
siedzenia Twojego samochodu.



Aplikacja ReSound Smart 3DTM

swoje doświadczenia 
słuchowe

Dzięki nowej aplikacji 
ReSound Smart 3D 

spersonalizujesz swoje 
doświadczenia słuchowe 

tak, aby jak najlepiej 
wykorzystać aparaty 

słuchowe.

Wzmocnij 



Aplikacja ReSound Smart 3DTM

Na ekranie głównym swojego telefonu 
znajdziesz wszystko czego potrzebujesz do 
szybkiego dopasowania się do otoczenia 
w  którym się znajdujesz. Wystarczy jedno 
dotknięcie! Spersonalizuj dźwięk, w  taki 
sposób jak lubisz. Dzięki temu zawsze będziesz 
mieć pewność, że Twoje aparaty słuchowe są 
gotowe, i że możesz podbijać świat.

Aplikacja pokazuje również podpowiedzi 
o  Twoich aparatach słuchowych -  wtedy, 
gdy ich potrzebujesz. Gdy nie możesz znaleźć 
swoich aparatów aplikacja pomoże Ci odszukać 
je przez GPS. Podpowie też w jaki sposób 
ustawić aparaty i poprawić słyszenie w  danej 
sytuacji.

Dowiedz się więcej o aplikacji ReSound Smart 3D na 
stronie resound-polska.pl

Aplikacja 
dostępna również 
na Apple Watch



Rozmiar 
rzeczywisty 

 IIC 
(10A)

CIC 
(10A)

ITC 
(312) 

MIH-S
(10A) 

 MIH 
(13) 

ITE 3
(13) 

RIE 61 
(bateria 312)

RIE 62 
(bateria  13)

BTE 77 
(bateria 13)

BTE 67 
(bateria  312)

BTE 88 
(bateria 13)

Zawsze dyskretny i niezawodny
Aparaty słuchowe ReSound LiNX 3D są tak dyskretne, że 
aby je zauważyć musisz zdjąć je z ucha. Są tak komfortowe, 
że zapomnisz o tym, że je nosisz. 

Każdy element - wewnątrz i  na zewnątrz aparatu 
słuchowego jest pokryty nanopowłoką iSolate aby chronić 
je przed woskowiną, wilgocią i zanieczyszczeniami.

Modele RIE i BTE

Kolory

Modele wewnątrzuszne



Works with 

AndroidTM 

Rozmiar 
rzeczywisty 

ReSound posiada pełną gamę akcesoriów 
bezprzewodowych, które zwiększą zasięg Twojego 
słyszenia, nawet w  bardzo hałaśliwych sytuacjach. 
Współpracują razem jako jeden inteligentny system. Na 
przykład telewizor przycisza się, gdy odbierzesz telefon - 
po zakończeniu rozmowy transmisja z telewizora zostanie 
automatycznie wznowiona.

Akcesoria bezprzewodowe

Dowiedz się więcej 
o akcesoriach bezprzewodowych ReSound 

na stronie resound-polska.pl

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



facebook.com/resoundhearing twitter.com/resoundglobal

Jesteśmy skupieni na ludziach z  ubytkiem słuchu, 
to właśnie oni są w  centrum wszystkiego nad czym 
pracujemy. Nasze wielokrotnie nagradzane aparaty 
ReSound® Smart Hearing zostały stworzone po to aby 
dzięki kontrolowaniu dźwięków otoczenia, pomagać 
ludziom czuć się bardziej zaangażowanym i połączonym 
ze światem. W  coraz bardziej inteligentnym świecie 
wysoko stawiamy poprzeczkę i na nowo ustalamy normy 
aby zmieniać życie poprzez potęgę dźwięku.

Aparaty słuchowe ReSound są dostępne wyłącznie 
w gabinetach protetyki słuchu.

ReSound jest częścią Grupy GN - pioniera i  światowego 
lidera rozwiązań audio od ReSound oraz marki Jabra 
produkującej najwyższej klasy rozwiązania telefoniczne 
dla zastosowań biznesowych i sportowych.
Założony w  1869 roku zatrudnia ponad 5 000 osób, 
notowany na NASDAQ OMX Copenhagen, GN sprawia, że 
życie jest lepsze.

Dowiedz się więcej o tym, jak Resound LiNX 3D™ może Ci 
pomóc w pełni wykorzystać swoje życie, na resound.com 
oraz resound-polska.pl

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. Obronców Tobruku 1/1, 
10-092 Olsztyn
Tel. +48 89 651 06 80
biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl

© 2017 GN Hearing A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem 
towarowym firmy GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są 
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych 
i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. Android, Google Play i logo Google Play są znakami 
towarowymi firmy Google Inc. Robot Android jest odtwarzany lub modyfikowany 
z pracy utworzonej i udostępnianej przez Google i używany zgodnie z warunkami 
opisanymi w licencji Creative Commons 3.0. Dolby i symbol podwójnego D są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Słowo i logo 
Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.
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