Dopracowany
w najdrobniejszych
szczegółach
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Przedstawiamy

Nasz najnowszy aparat słuchowy klasy
premium to nieporównywalna, najbogatsza
jakość dźwięku, bezkonkurencyjne pełne
spektrum transmisji strumieniowej,
utrzymanie spersonalizowanych ustawień
z dowolnego miejsca dzięki Asystentowi
ReSound oraz najbardziej zaawansowany
system wielokrotnego ładowania w jednym
produkcie.
W najdrobniejszych szczegółach ReSound
LiNX Quattro oferuje znakomite wrażenia
dzięki warstwom dźwięku - wzbudza
zaufanie w momentach, które są dla Ciebie
najważniejsze.

Usłysz doskonały
dźwięk

WYRAŹNIEJSZA MOWA
Zbudowani na latach innowacji kontynuujemy
pionierską technologię w aparatach słuchowych,
która pomaga ludziom słyszeć lepiej w ich
codziennym życiu. Nasze wyjątkowe rozwiązanie
ułatwia rozpoznać mowę oraz dźwięki z różnych
kierunków w Twoim środowisku. Od tętniącej
życiem ulicy po teatralną ciszę, możesz skupić
się na rozmowie ciągle słysząc otaczające Cię
dźwięki.

PEŁNIEJSZY DŹWIĘK
Teraz praktycznie bez ograniczeń masz dostęp
do pełnego świata dźwięków dzięki ReSound Linx
Quattro - i to w najdrobniejszych szczegółach.
Zarówno niskie jak i wysokie dźwięki są pełniejsze
i naturalne. Spokojne sytuacje są naprawdę ciche,
a głośne dźwięki słyszalne komfortowo, wyraźnie
i bez zniekształceń. Śpiew ptaków, śmiech dzieci,
czy nuty w muzyce są teraz bardziej dostępne
i przyjemne.
ReSound LiNX Quattro jest prefe-

95%

rowany w 95%, podczas słuchania
muzyki w porównaniu do innych
aparatów słuchowych klasy premium.

ReSo u n d LiNX Qu at t ro
I n n e a p a rat y słu ch owe premium Made for Apple
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BOGATSZE DOŚWIADCZENIE
Dźwięk mielonej kawy o poranku i muzyka
grająca wieczorną porą - dzięki ulepszonej
czystości i pełności dźwięku z ReSound LiNX
Quattro będą jeszcze bogatsze.
Rezultatem naszych doświadczeń jest
znakomite wrażenie dźwiękowe.

* Aktualny rozmiar

Dowiedz się więcej na temat znakomitego wrażenia dźwiękowego na resound-polska.pl
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Bezkonkurencyjne
pełne spektrum
transmisji
WIĘCEJ WARSTW DŹWIĘKOWYCH, AKCJI
I RYTMU
Gdy odbierasz telefon w pociągu jadąc do pracy,
możesz łatwo śledzić rozmowę. Gdy oglądasz
telewizję w domu, zyskujesz więcej z rozgrywanej
akcji. Kiedy jeździsz po mieście, słyszysz
instrukcje nawigacyjne w czasie rzeczywistym.
ReSound LiNX Quattro umożliwia wyjątkową
transmisję z praktycznie dowolnego źródła
dźwięku. Z czystszym, pełniejszym i bogatszym
dźwiękiem możesz cieszyć się najdrobniejszymi
szczegółami mowy, nut i tonów - wszystkimi
bezpośrednio transmitowanymi do Twoich
aparatów słuchowych.
Dowiedz się więcej na temat transmisji oraz
pełnej listy kompatybilnych smartfonów na
resound-polska.pl
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POCZUJ SIĘ PEWNIE ROZMAWIAJĄC
PRZEZ TELEFON
Teraz możesz z łatwością odbierać połączenia
telefoniczne. Badania pokazują, że przeciętnie
można zrozumieć o 50% więcej rozmowy
używając bezpośredniej transmisji do Twoich
aparatów słuchowych w porównaniu z
tradycyjnymi rozmowami telefonicznymi.

Słuchacze w 64% preferowali

64%

ReSound LiNX Quattro podczas
bezpośredniej transmisji z iPhona.

ReSo u n d LiNX Qu at t ro
Pozo st a łe a p a rat y słuchowe premium

WIĘCEJ AKCJI W TV
Słuchaj wiadomości, oglądaj filmy i wsłuchaj się
w ścieżkę dźwiękową z ulepszoną jakością na
własnej głośności - gdy reszta rodziny słucha
na swojej.

Asystent ReSound

Wsparcie
i personalizacja
z dowolnego
miejsca
BARDZIEJ EKSKLUZYWNA OPIEKA
Asystent ReSound rewolucjonizuje drogę, jaką
otrzymujesz opiekę protetyczną. W domu,
pracy czy na wakacjach, ReSound Assist
pozwala na wysłanie prośby o dopracowanie,
dostosowanie oraz aktualizację ustawień
poprzez aplikację ReSound Smart 3D - oraz
uzyskanie zaktualizowanych ustawień prosto
od Twojego protetyka słuchu.

WIĘCEJ WSPARCIA NA KAŻDYM KROKU
Po wypróbowaniu zaktualizowanych ustawień,
możesz łatwo wysłać ocenę zadowolenia
z powrotem do Twojego protetyka słuchu.
Dzięki temu wsparcie będzie kontynuowane,
a protetyk słuchu będzie miał pewność, że
zadowoliły Cię nowe ulepszenia.

Znajdź więcej o ReSound Assist na resound-polska.pl
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Ci którzy dotąd wypróbowali Asystenta
ReSound doceniają dodatkową pomoc jaką
uzyskali od swojego protetyka słuchu, łatwość
użycia oraz wygodę jaką ta funkcja oferuje.

UŻYTKOWNICY ASYSTENTA RESOUND
MÓWIĄ:

83%
89%
77%

“Łatwo jest prosić o pomoc
z poziomu aplikacji”

“Załadowanie nowych
ustawień z poziomu aplikacji
jest proste”
“Nowe ustawienia polepszyły
moje wrażenia dźwiękowe”

BĄDŹ PEWNY
ZAWSZE
I WSZĘDZIE
Aparaty słuchowe ReSound LiNX Quattro
automatycznie dostosowują się do Twojego
środowiska. Możesz jednak bardziej
spersonalizować detale dla lepszych
doświadczeń słuchowych. W aplikacji masz
to czego potrzebujesz by dyskretnie i szybko
przystosować się do otoczenia - posiadasz
kontrolę nad tym jak odczujesz otaczające Cię
dźwięki.

Dowiedz się więcej na temat ReSound Smart 3D na
resound-polska.pl
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Poniżej przedstawiono przykładowe funkcje
w aplikacji ReSound Smart 3D

KOREKTOR DŹWIĘKU
Masz dostęp do dodatkowej regulacji, dzięki
której uzyskasz pełną jakość dźwięku - możesz
dostosować niskie, średnie oraz wysokie tony
do własnych potrzeb.

STATUS STANU AKUMULATORA
Śledź status akumulatora w każdym
z aparatów w wersji ładowalnej i otrzymuj
powiadomienie, gdy będą wymagały
naładowania.

ZNAJDŹ MOJE APARATY SŁUCHOWE
Jeśli nie możesz znaleźć swoich aparatów
słuchowych, możesz sprawdzić ostatnią
zapisaną ich pozycję na mapie.

UWOLNIJ SIĘ OD SZUMÓW
Doświadcz ulgi i pomóż załagodzić uciążliwe
szumy uszne puszczając kojące dźwięki w tle.

ŻYWOTNOŚĆ
AKUMULATORA
W GODZINACH

CZAS
ŁADOWANIA

3 godziny

=

1 godzina

=

30 minut

=

30
24
16
8

przy 50% korzystania
z łączności bezprzewodowej

Najbardziej
zaawansowane
ładowalne
rozwiązanie na
świecie
ReSound LiNX Quattro przedstawia teraz
najbardziej zaawansowany ładowalny aparat
słuchowy. Dzięki całkowicie zalanemu
akumulatorowi litowo-jonowenu, niewielkim,
dyskretnym rozmiarom i niezawodnemu
akumulatorowi, Twoi klienci mogą polegać na
swoich aparatach słuchowych przez ponad
cały dzień. W nocy zwyczajnie umieść swoje
aparaty słuchowe w łatwej w użyciu indukcyjnej
ładowarce by przygotować się na kolejny dzień.
Od rana do nocy możesz cieszyć się pewnością
z całkowicie ładowalnego rozwiązania.

PEWNOŚĆ PRZY PEŁNYM NAŁADOWANIU
Ciesz się 24 godzinną pracą akumulatora przy
bezprzewodowym odbiorze telewizji, muzyki
czy innym audio zajmującym nawet połowę
czasu.

WZNÓW PRZEZ SZYBKIE ŁADOWANIE
Jeśli jesteś w podróży, czy zapomniałeś
naładować akumulator przez noc nadal możesz
szybko i długotrwale naładować akumulator na
cały dzień.
Więcej o funkcji ładowalnej na resound-polska.pl
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Możliwość
ładowania
gdziekolwiek jesteś
SMUKŁA I FUNKCJONALNA ŁADOWARKA
Wsuń łatwo do walizki lub torby podróżnej
- najmniejsza ładowarka premium na rynku
pozostawia Twoje aparaty bezpieczne
i naładowane gdziekolwiek jesteś.
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Indukcyjne komory ładujące zapewniają
bezpieczeństwo i łatwe umieszczenie
aparatów słuchowych w etui do dyskretnego
i wygodnego ładowania. Są w stanie również
monitorować stan akumulatora w aplikacji
ReSound Smart 3D, świecące diody LED
na aparatach słuchowych informują
o rozpoczęciu ładowania. Wbudowany
w etui akumulator potrafi pomieścić trzy
pełne cykle ładowania, a umieszczone w nim
diody LED sygnalizują status mocy zarówno
ładowarki jak i aparatów słuchowych.

Dwie
energooszczędne
opcje
Ten sam czysty, pełny i bogaty dźwięk jest
dostępny w dwóch dyskretnych modelach
aparatów. Poza małym i długotrwałym
ładowalnym rozwiązaniem, ReSound LiNX
Quattro oferuje również klasyczną wersję
z wymienną cynkowo-powietrzną baterią.
Przy małym poborze energii i wysokiej
wydajności możesz cieszyć się spokojem
natury czy zgiełkiem miasta z pełnym
zaufaniem.

Kolorystyka
Marmurkowy
Szary

Antracyt

Czarny

Beżowy

Jasny
Blond

Średni
Blond

Ciemny
Brąz

Perłowy
Biały

Srebrny

Połyskujący
Antracyt

Połyskujący
Czarny

Połyskujący
Blond

Wyścigowa
Czerwień

Błękit
Oceanu
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N A JBA RDZ IE J Z A AWANSOWANA
TECH N O LO GI A Ł AD OWANI A

O P C JA Z W Y M I E NI AL NĄ B AT ER I Ą

W ReSound rozumiemy, jak ważne jest posiadanie
partnera, któremu można zaufać. Takiego, który nie
tylko ma najnowszą technologię, ale także wspólne
zobowiązanie, aby pomóc osobom z ubytkiem słuchu
zaadaptować się do życia w aparatach słuchowych.
Dlatego dobrze jest wiedzieć, że od 150 lat dotrzymujemy
obietnicy, w której chcemy pomagać, aby życie brzmiało
lepiej - umożliwiamy Ci pomaganie swoim klientom
usłyszeć więcej, zrobić więcej i być kimś więcej niż
kiedykolwiek sądzili, że to możliwe.
ReSound jest częścią grupy GN - od pionierskiego
brzmienia najlepszych na świecie aparatów słuchowych
ReSound do zestawów biurowych i słuchawek
sportowych Jabra. Grupa GN została założona w 1869
roku, zatrudniając ponad 5000 osób i notowana na
NASDAQ OMX w Kopenhadze.
Dowiedz się więcej o ReSound LiNX Quattro na
resound-polska.pl
facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal
linkedin.com/company/resound

Producent
GN Hearing SA
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Dania
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

Dystrybutor w Polsce
GNP Magnusson
Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl
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