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Przedstawiamy
ReSound LiNX Quattro™
Zaufanie dzięki najdrobniejszym szczegółom.
Dzięki nowej platformie mikroprocesorowej,
zaawansowanemu pakietowi przetwarzania
dźwięku i unikatowemu wykorzystaniu mikrofonów,
ReSound LiNX Quattro łączy w sobie doskonałą
jakość dźwięku, bezkonkurencyjne pełne spektrum
strumieniowania, obsługę i personalizację
z dowolnego miejsca z ReSound Assist oraz
najbardziej zaawansowane na świecie rozwiązanie
ładowalne w jednym produkcie.
Zapewnia to znakomite doznania i wzbudza zaufanie
w chwilach, które są najważniejsze.
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Doskonała jakość dźwięku
C Z YSTSZ A MOWA
Budowane przez lata innowacji, nasze dziedzictwo ReSound pomogło
nam wprowadzić pionierską technologię aparatów słuchowych, która
ułatwia wyraźne wychwytywanie mowy - bez utraty pełnej gamy
dźwięków w środowisku.

+
PEŁNIE JSZ Y DŹWIĘK
Dzięki naszemu nowemu szybszemu i wydajniejszemu procesowi,
ReSound LiNX Quattro oferuje teraz rozszerzone pasmo przenoszenia
i najwyższy wejściowy zakres dynamiczny w branży, który pozwala na
przekazywanie dźwięku bez kompresji. Zapewnia równowagę i bardziej
naturalny dostęp do najdrobniejszych szczegółów dźwięku.

=
BOGATSZ Y DŹWIĘK
Dzięki naszemu dążeniu do doskonałości w wyrazistej mowie
i naszym nowym pełniejszym brzmieniu, Twoi klienci zyskują bogatsze
doświadczenie w ciągu dnia. Począwszy od porannego ekspresu do
kawy i śmiechu dzieci po muzykę graną wieczorem, ReSound LiNX
Quattro sprawia, że dźwięk

staje się wyraźniejszy, pełniejszy i bogatszy
niż kiedykolwiek wcześniej.

D OS KO N A Ł A JA KO Ś Ć DŹ W I Ę K U
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NA JB AR DZ I E J Z A AWA N S OWA N E Ł A D OWA L N E

W Y M I ENNA B ATER IA

ROZ WI Ą Z A N I E N A ŚWI E C I E

Małe i trwałe specjalnie zaprojektowane

Dłuższa moc baterii - dzięki nowej

etui do ładowania.

platformie przetwarzania, która zużywa
o 20% mniej energii.

Nowy wysoko wydajny chip
pozwala jakości dźwięku wejść na
wyższy poziom
WIĘKSZ A PRĘDKOŚĆ , WIĘCE J PAMIĘCI, WIĘCE J MO C Y - WIĘCE J PEWNOŚCI
Całkowicie przeprojektowana, wiodąca na rynku platforma zapewnia znaczną poprawę jakości dźwięku
w ReSound LiNX Quattro. Dzięki nowemu pakietowi zaawansowanego przetwarzania dźwięku, który
wykorzystuje pełen potencjał zaawansowanych mikrofonów, klienci mogą teraz uzyskać dostęp do pełnego
zakresu dostępnych dźwięków.
Z 100% większą prędkością, dwukrotnie większą pojemnością pamięci, wydajniejszym przetwarzaniem
i nowym radiem, ReSound LiNX Quattro oferuje wysoką wydajność przy zmniejszonym zużyciu energii.
Twoi klienci będą cieszyć się doskonałym dźwiękiem.

116 dB SPL

9.5 kHz

5 dB

Poprawiona konwersja

50% szybsza

Nowe radio zwiększa

analog-cyfra umożliwia

częstotliwość

czułość o 5 dB,

największy wejściowy

próbkowania obsługuje

poprawiając łączność

zakres dynamiczny

nową rozszerzoną

ucho-ucho

szerokość pasma

Dzięki dostępowi do szerszego zakresu częstotliwości i największego
wejściowego zakresu dynamiki, nie ma praktycznie żadnych ograniczeń
dla wspaniałego dźwięku z ReSound LiNX Quattro. Można go usłyszeć
w najdrobniejszych szczegółach. Ciche dźwięki są naprawdę ciche,
głośne dźwięki są ostre i niezniekształcone, a dźwięk jest zrównoważony
w szerokim zakresie częstotliwości.
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Dźwięk bez
ograniczeń

ReSound LiNX Quattro jest

PEŁNIA I RÓWNOWAGA W C AŁYM Z AKRESIE C ZĘSTOTLIWOŚCI

preferowany przez 95% słuchaczy

Nasza nowa platforma procesorowa pozwala nam na wykorzystanie
szerszego zakresu częstotliwości. Dzięki rozszerzonej szerokości pasma - do
9,5 kHz - dźwięki są pełniejsze i bardziej zrównoważone w całym zakresie
częstotliwości. Dzięki lepszej słyszalności przy wyższych częstotliwościach,

95%

podczas słuchania muzyki,
w porównaniu do innych aparatów
słuchowych klasy premium*
* Jespersen et al, 2018.

Twoi klienci mogą cieszyć się poprawą jakości dźwięku, rozpoznawania mowy
i lokalizacji.
Re Sound L i N X Quattro

OSTRY I C Z YST Y DŹWIĘK NA K A ŻDYM P OZIOMIE GŁOŚNOŚCI
Dzięki ReSound LiNX Quattro Twoi klienci mają dostęp do pełnego potencjału
dźwiękowego zaawansowanych mikrofonów aparatów słuchowych. Dzięki

P re mium aparaty
s ł u chowe M F I innych
f i rm

największemu zakresowi dynamiki wejściowej w branży - 116 dB SPL delikatniejsze dźwięki są słyszalne i czyste, a głośne dźwięki pozbawione

NA JLEPSZ A JAKOŚĆ DŹWIĘKU

zniekształceń.

Aparaty słuchowe są zaprojektowane do wzmacniania mowy, ale to muzyka
służy jako ostateczny test jakości dźwięku. Ma wysokie, intensywne szczyty

Poniżej znajduje się przebieg klasycznej muzyki skrzypcowej, z typowym

i często słucha się jej głośno. Z ReSound LiNX Quattro, dynamika muzyki jest

wejściowym zakresem dynamiki i wyższym zakresem ReSound LiNX Quattro.

zachowywana i odtwarzana z pełniejszą jakością dźwięku.
LEPSZ A JAKOŚĆ DŹWIĘKU Z SŁYSZENIEM PRZESTRZENNYM
Dzięki zaawansowanej wydajności nowej platformy, nasza funkcja
Słyszenie Przestrzenne jest teraz lepsza niż kiedykolwiek. Dostępność

13 / 50 0 0
Z M N I E JSZO N Y Z A K R E S

NA JW YŻSZY ZAKRES

wskazówek wysokoczęstotliwościowych pozwala na lepszą lokalizację
dźwięku w płaszczyźnie przód-tył. Słyszenie przestrzenne mierzy
także międzyuszną różnicę poziomu głośności z dokładnością do 1
dB. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ informacja o międzyusznej
różnicy poziomów i międzyusznej różnicy czasu pozwala na uzyskanie
najbardziej naturalnej czystej jakości dźwięku.

Funkcje, które tworzą niesamowite
wrażenia dźwiękowe
OBUUSZNA KIERUNKOWOŚĆ III

IMPULSOWA REDUKC JA HAŁ A SU

Ciągła wymiana danych ucho-ucho optymalizuje wzorce i ustawienia mikrofonów

Regulowana w oprogramowaniu do dopasowania, tłumi nieoczekiwane głośne

w każdej sytuacji akustycznej.

dźwięki - jak brzęk srebrnych sztućców lub stukot klawiszy - utrzymując zyski

Twoi klienci mogą usłyszeć wszystkie informacje z obu stron i skupić się na

na zalecanych poziomach dla krótkotrwałych dźwięków transjentowych

dźwiękach, które są ważne, bez utraty informacji o tym, co dzieje się wokół nich.

i zachowując dźwięki mowy.

SŁYSZENIE PRZESTRZENNE

w otoczeniu z nagłymi głośnymi dźwiękami.

Twoi klienci mogą odczuwać większy komfort dzięki aparatom słuchowym 08
-

międzyusznego, aby zapewnić mózgowi naturalną akustyczną informację dla

DFS ULTRA II Z TRYBEM MUZ YC ZNYM

słyszenia przestrzennego.

Precyzyjna analiza ścieżki sprzężenia zwrotnego umożliwia DFS Ultra II anulowanie

Twoi klienci mogą wykryć, skąd pochodzą dźwięki, dzięki czemu doświadczają

sprzężenia zwrotnego z niezwykłą dokładnością. Tryb muzyczny analizuje dźwięk

bardziej naturalnego otoczenia i najlepszej możliwej jakości dźwięku.

w dłuższym okresie czasu, dzięki czemu system może lepiej odróżnić rzeczywistą
informację zwrotną od muzyki i innych dźwięków tonalnych.

OBUUSZNY OPT YALIZ ATOR ŚROD OWISKOWI II

Twoi klienci mogą cieszyć się wyższym komfortem, lepszą słyszalnością

Działa, aby analizować i dokładnie klasyfikować środowisko akustyczne,

i wszystkimi subtelnymi niuansami bogatego brzmienia, nawet w trudniejszych

automatycznie dostosowując ustawienia wzmocnienia i redukcji hałasu.

sytuacjach. Tryb muzyczny zapewnia użytkownikom bezstratny odbiór muzyki.

Twoi klienci mogą cieszyć się optymalną słyszalnością i komfortem słuchania,
nawet gdy poruszają się szybko w zmieniających się warunkach dźwiękowych.

SOUND SHAPER
Jedyna technologia kompresji częstotliwości, która przesuwa dźwięki o wysokiej

NOISE TRACKER II

częstotliwości w zakres niższych częstotliwości, zachowując proporcjonalną

Unikalna technologia analizy widmowej, która redukuje niepożądane hałasy bez

zależność między częstotliwością wejściową i wyjściową. Teraz dostępne w nowym

pogarszania sygnału mowy.

“bardzo łagodnym” ustawieniu, które wykorzystuje częstotliwość odcięcia 5 kHz

Twoi klienci mogą uzyskać większy komfort w hałaśliwych sytuacjach

i pasmo wyjściowe do 8,5 kHz.

akustycznych bez uszczerbku dla rozumienia mowy.

Twoi klienci mogą odczuwać lepszą słyszalność i jakość dźwięku w zakresie
wysokich częstotliwości, szczególnie w przypadku sygnałów mowy, gdzie tradycyjne
wzmocnienie jest ograniczone.

D O S KONA Ł A JA KO Ś Ć DŹ W I Ę K U

Łączy algorytmy, które mają za zadnie odtworzenie małżowiny i różnice poziomu
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2 pełne spektrum
Bezkonkurencyjne

transmisji

W YJĄTKOW Y STREAMING Z D OWOLNEGO ŹRÓDŁ A AUDIO
Gdy Twoi klienci odbiorą telefon w pociągu do pracy, mogą prowadzić rozmowę. Kiedy idą ulicą, mogą
poczuć rytm swojej ulubionej piosenki. A gdy oglądają telewizję w domu, odbierają więcej akcji z dźwiękami
przesyłanymi bezpośrednio do aparatów słuchowych. Przy streamingu z praktycznie dowolnego źródła
dźwięku, ReSound LiNX Quattro oferuje wrażenia, które są bogatsze i bardziej szczegółowe, nawet na
140
wysokich częstotliwościach.
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9.5 kHz
ReS o u n d LiNX Q u at t ro

Re S o u n d LiNX Q u at t ro

ReS ound L i N X Quattro

In n e ap arat y sł u c h owe M ad e fo r
iPhone kl a sy p re m i u m

I n n e a p a rat y s ł u c h owe M ad e for
i P h o n e k l a sy p re m i u m

Inne aparaty s łuchowe klasy
prem ium

LEPSZ Y DŹWIĘK PRZ Y

NA JSZERSZE PA SMO

NA JLEPSZ Y W YBÓR DL A T V

STREAMINGU Z IPHONE’A

STREAMINGU MFI

Słuchacze preferowali jakość dźwięku z ReSound

jest

Dzięki szerokości pasma, która rozszerza się

LiNX Quattro 71% czasu kiedy dźwięk przesyłany

preferowany w co najmniej 64% czasu

do 9,5 kHz, najszerszej spośród aparatów

był strumieniowo bezpośrednio z ReSound TV

podczas

słuchowych Made for Apple, użytkownicy

Streamer 2, w porównaniu do innych wysokiej

uzyskują

jakości aparatów słuchowych i ich urządzeń do

ReSound

LiNX
przesyłania

Quattro

strumieniowego

bezpośrednio z iPhone’a.*

* Jespersen et al, 2018

pełniejszą

jakość

dźwięku

przesyłanego z ReSound LiNX Quattro.

streamingu telewizji.

* Groth, 2018

* Jespersen et al, 2018

N I E P ORÓW NY WA LNE P E Ł NE S P E K T RU M T R A N S M I S J I

71%

64%
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Wsparcie
i personalizacja
Opieka protetyczna
gdziekolwiek są Twoi
pacjenci
W YŚL IJ D OKŁ ADNE REGUL AC JE D OK ĄDKOLWIEK
Jeśli Twoi klienci są w domu, w pracy lub na wakacjach, możesz skrócić
czas planowania wizyt i zaoszczędzić klientom podróż do kliniki, wysyłając
dane bezpośrednio do aplikacji ReSound Smart 3D ™. Możesz go nawet
używać w gabinecie razem z klientami.
P OPRAWA D OŚWIAD C ZEŃ SŁUCHOW YCH KLIENTÓW
Wbudowany wyłącznie w oprogramowaniu ReSound Smart Fit ™,
Asystent ReSound został opracowany, aby ułatwić pracę i zapewnić
większą wygodę. Dzięki nowej ocenie zadowolenia użytkowników
możesz łatwo sprawdzić, czy pacjenci są zadowoleni z nowych

Oto co protetycy słuchu mówią
o ReSound Assist *:

87 %
81 %
94 %
100 %

twierdzi, że zapewniają najlepsze
dopasowanie w krótszym czasie
mówi, że zmniejsza się ilość
niezbędnych spotkań w gabinecie
potwierdza, że pozwala im to
zapewnić lepsze wrażenia słuchowe
twierdzi, że polecą
ReSound Assist innym

ustawień lub, czy potrzebne są korekty. W ten sposób poznasz potrzeby
pacjentów i będziesz mógł nadal zapewniać najlepszą opiekę słuchową.

* GN Hearing survey, 2017

PROGRAM C AROUSEL

Optymalizacja
gdziekolwiek, kiedykolwiek

Łatwe przewijanie poprzez popularne programy środowiskowe - takie jak “ogólny,
restauracja, muzyka i na zewnątrz”.
KOREKTOR DŹWIĘKU
Klienci mogą regulować niskie, średnie lub wysokie częstotliwości za pomocą
łatwych przesuwanych pasków. Filtry i szybkie przyciski zapewniają łatwość w
optymalizacji wyraźnego i wygodnego słuchania.

Aby jeszcze bardziej spersonalizować szczegóły swojego słyszenia, Twoi klienci
mogą łatwo i dyskretnie sterować swoimi aparatami słuchowymi bezpośrednio

STATUS NAŁ AD OWANIA AKUMUL ATORA

z telefonu. Aplikacja ReSound Smart 3D jest łatwa i intuicyjna w obsłudze, dzięki

Twoi klienci mogą śledzić stan baterii w każdym aparacie słuchowym oraz

czemu Twoi klienci mogą uzyskać najlepsze możliwe doświadczenia słuchowe

otrzymają powiadomienie, gdy będą potrzebować ładowania. Podczas ładowania

w każdym środowisku.

aplikacja śledzi postępy i informuje, kiedy aparaty są gotowe do użycia.
GEO -TAG
Gdy klienci znajdą ustawienie, które jest dla nich najprzyjemniejsze, mogą ustawić
je jako “ulubiony”. Mogą nawet geo-tagować te ustawienia do preferowanej
lokalizacji i następnym razem kiedy znajdą się w tym samy miejscu przejść
bezpośrednio do tych samych ustawień.
ZNA JDŹ MOJ E APARAT Y SŁUCHOWE
Aparaty ReSound LiNX Quattro zostały zaprojektowane tak, aby pozostać
w zasięgu ręki. Twoi klienci widzą bliskość swoich aparatów słuchowych i ich
ostatnią zarejestrowaną pozycję na mapie.
UC ZUCIE ULGI PRZ Y SZUMACH USZNYCH
Możesz pomóc swoim klientom przełamać błędne koło i uzyskać ulgę od szumu
usznego, odwracając ich uwagę kojącymi dźwiękami tła. Dźwięk jest kontrolowany
niezależnie od mikrofonu aparatu słuchowego co sprawia, że klienci mogą zmienić
głośność szerokiego zakresu szumów i dźwięków natury.
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SPERSONALIZOWANE D OŚWIAD C ZENIE SŁUCHOWE

4

Najbardziej
zaawansowane
rozwiązanie
ładowalne na świecie

N A JBAR DZ I E J Z A AWA N S OWA N E Ł A D OWA NLE ROZW IĄ Z A N I E N A ŚW I E C I E
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PEWNOŚĆ DZIĘKI PROSTOCIE ŁADOWANIA
Bez potrzeby czytania instrukcji - Twoi klienci mogą umieścić aparaty
słuchowe w prostej w użyciu ładowarce, a po kilku godzinach mogą cieszyć
się 24-godzinnym czasem pracy na akumulatora - nawet w przypadku
przesyłania strumieniowego telewizji, muzyki lub innego dźwięku przez
połowę czasu. Klienci mogą z łatwością sprawdzić status akumulatora
aparatu słuchowego w aplikacji ReSound Smart 3D i otrzymać
powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora. Gdy aparaty
słuchowe są umieszczone w ładowarce, diody LED sygnalizują, że aparaty
słuchowe są ładowane, oraz kiedy są gotowe do ponownego użycia.
SZYBKIE DOŁADOWANIE
Jeśli Twoi klienci są w podróży lub zapomnieli naładować aparat w ciągu

PRZEDSTAWIAMY DŁUGOTRWAŁĄ MOC W MAŁYM ROZMIARZE

nocy, nadal mogą uzyskać szybką i długotrwałą moc przez cały dzień.

Wraz każdą funkcją zaprojektowaną do intuicyjnego i niezawodnego
użytkowania, ReSound LiNX Quattro przedstawia teraz najbardziej
zaawansowany ładowalny aparat słuchowy. Dzięki całkowicie
zalanemu akumulatorowi litowo-jonowemu, niewielkim, dyskretnym
rozmiarom niezawodnego akumulatora, Twoi klienci mogą polegać na

CZAS
Ł A D OWANI A

Ż Y WOTNOŚĆ
AKUMUL ATORA

swoich aparatach słuchowych przez ponad cały dzień.
W nocy po prostu umieszczają aparaty słuchowe w indukcyjnej

3 godziny

=

1 godzina

=

30 minut

=

ładowarce, aby przygotować się na następny dzień. Możesz być pewny
tego rozwiązania ładowalnego - Twoi pacjenci bez doładowywania
będą użytkować aparaty od świtu do późnej nocy.

30
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z transmisją
przez 50% czasu

Ulepszenia w programie
do dopasowania
WIZ Y T Y
ReSound Smart Fit 1.3 to najnowsza wersja oprogramowania do
dopasowania, zgodna ze standardem Noahlink Wireless. Solidny, szybki
i intuicyjny, obsługuje najłatwiejsze i najwygodniejsze dopasowanie do
aparatów słuchowych ReSound. Zaprojektowany z myślą o Tobie i Twoich
klientach, ReSound Smart Fit ułatwia komunikację i wymianę informacji
z klientami, zarówno w klinice, jak i na odległość.

Intuicyjne nowe funkcje
P OZIOM NAŁ AD OWANIA AKUMUL ATORA NA EKRANIE
Podczas dopasowywania łatwo można śledzić stan naładowania akumulatorów
aparatów słuchowych Twoich klientów z poziomu menu ekranowego.
IMPULSOWA REDUKCJA HAŁASU
Wygładza szczyty dźwięków transjentowych. Redukcja hałasów impulsowych
jest regulowana, aby dostosować się do indywidualnej wrażliwości na nagłe
i krótkie głośne dźwięki (Wyłączony, Łagodny, Umiarkowany, Mocny).
KONTROL A D OPA SOWANIA C ZĘSTOTLIWOŚCI
Po rozszerzeniu pasma przeniesienia aparatów słuchowych do 9,5 kHz
zaktualizowano wszystkie metody dopasowania, a na wyższych częstotliwościach
dostępna jest dodatkowa kontrola, aby zoptymalizować słyszenie.
NOWE USTAWIENIE SOUND SHAPER “BARDZO Ł AGODNY ”
Teraz dostępne w nowym “bardzo łagodnym” ustawieniu, które wykorzystuje
częstotliwość odcięcia 5 kHz i pasmo wyjściowe do 8,5 kHz.

15
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PEWNOŚĆ D OPA SOWANIA - P O C Z YNA JĄC OD PIERWSZE J

Doskonały
w każdym szczególe

Zakres dopasowania
Frequency (Hz)

Frequency (Hz)

dB HL

dB HL

NIEZAWODNE, SOLIDNE I DYSKRETNE ROZWIĄZANIE

LP
Ładowalne rozwiązanie
RIE 61

Marmurkowo
Szary

Perłowo
biały

Antracyt

Srebrny

Czarny

MP

UP

HP

Wymienna bateria
RIE 62

Beżowy

Jasny
Blond

Średni
Blond

Połyskujący Połyskujący Połyskujący Wyścigowa
Antracyt
Czarny
średni blond Czerwień

Ciemny
Brąz

RE61-DRWC
(LP) and
RE62-DRW
(LP)

Błękit
Oceanu

PERFEKC YJNIE D OPA SOWANE SŁUCHAWKI

RE61-DRWC
(MP) and
RE62-DRW
(MP)

RE61DRWC (HP)
and
RE62-DRW
(HP)

RE61DRWC (UP)
and
RE62-DRW
(UP)

IEC 60118-0: 1983_AMD1: 1994, IEC 60118-0: 2015, IEC 711
Ear simulator

Specyfikacja techniczna
RTG (wejście 60 dB SPL)

1600Hz/HFA

41

45

49

61

dB

FOG (wejście 50 dB SPL) Max.

Max.
1600 Hz/HFA

62
55

67
57

74
65

82
79

dB

to przewodowi leżeć blisko skóry i zapewnia, że słuchawka

jest

Maksymalna moc wyjściowa
(wejście SPL 90 dB) Max.

Max.
1600 Hz/HFA

123
117

125
120

129
124

136
136

dB SPL

lepiej umieszczona w przewodzie słuchowym.

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

0.9
1.3
0.8

0.4
0.9
0.8

0.6
1.5
0.6

1.2
2.2
0.1

%

22

25

24

15

dB SPL

9

10

9

10

dB SPL

100-9520*

100-9500*

100-7600*

100-5270*

Hz

Nasze dźwiękowody przylegają ściśle do głowy i obrysowują
kształt pierwszego zagięcia w przewodzie słuchowym. Pomaga

NIEZ AWODNY Z NANOTECHNOLOGIĄ ISOL ATE ™
Aparaty ReSound LiNX Quattro RIE są pokryte nanotechnologią
iSolate ™ dla optymalnej trwałości i spełniają wymogi klasyfikacji
IP58 w zakresie ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

Równoważny poziom szumu,
w/o Noise reduction
1/3 oktawy równoważny poziom szumów,
bez redukcji hałasu
Pasmo przeniesienia
IEC 60118-0: 2015
Oczekiwany czas pracy (model 61)**
Napięcie (spoczynkowy / operacyjny) (model 62)

1600 Hz

30

30

30

30

Hours

1.13/1.19

1.13-1.16

1.13/1.16

1.14/1.29

mA

* Mierzone zgodnie z IEC 60118-0: 2015, ze sprzęgaczem symulatora ucha 711.
** Oczekiwany czas pracy akumulatora zależy od aktywnych funkcji, korzystania z akcesoriów bezprzewodowych, ubytku słuchu, wieku baterii i
sytuacji akustycznej.

Za kulisami doskonałego
dźwięku
Poziomy technologiczne LiNX Quattro
RE961-DRWC
RE962-DRW

RE761-DRWC
RE762-DRW

KONFIGURACJA URZĄDZENIA
Rozmiar baterii

LP, MP, HP i UP

Comfort Phone
17

14
-

Słyszenie Przestrzenne

-

Naturalna kierunkowość II
Mikser kierunkowości
Regulowany miks kierunkowy

-

Synchronizowany SofSwitching
Kierunkowość Autoscope

-

Obuuszny optymalizator środowiskowy II
Optymalizator Środowiskowy
Noise Tracker II
Ekspansja
Redukcja hałasów impulsowych
Wind Guard
Sound Shaper
DFS Ultra II
Tryb muzyczny
Synchronizowany Manager Akceptacji
Podbicie niskich częstotliwości(tylko UP)
Strategia wzmocnienia (WDRC / Pół-liniowa/
Liniowa - tylko UP)
Generator szumów

Zsynchronizowana kontrola głośności **
Phone Now

CECHY AUDIOLOGICZNE

Kierunkowośc Multiscope

16
17

Synchronizowany przycisk *
Smart start

14

Dostępne kolory

Obuuszna kierunkowość

RE761-DRWC
RE762-DRW

OPCJE KONFIGURACJI
Akumulator litowo-jonowy dla modelu 61
13 cynkowo-powietrzna dla modelu 62

Poziomy mocy słuchawek

Kompresja WARP (WDRC)
- liczba kanałów
Obuuszna Kierunkowość III

RE961-DRWC
RE962-DRW

S P EC YF I K AC JA T E C H N I C Z N A

MODEL

-

Komunikacja ucho- ucho
Bezpośrednie przesyłanie dźwięku (Made for Apple)
ReSound TV Streamer 2, Remote Control 2,
Phone Clip +, Micro Mic i Multi Mic
Aplikacja ReSound Control
(Wymagany jest Phone Clip +)
Aplikacja ReSound Smart 3D
ASYSTENT RESOUND
Zdalne strojenie
Zdalne aktualizacje oprogramowania
DOPASOWANIE
OprogramowaniE ReSound Smart Fit 1.3 lub nowsze
W pełni elastyczne programy 4 4

4

4

Auto DFS
Wbudowany analizator pokładowy II
Noahlink Wireless
* Zawiera również funkcjonalność sychronizowanego sterowania głośnością przy pomocy przycisku zmiany programów
** Tylko dla modelu 62

Najwyższe

Zaawansowane

Wewnątrz najbardziej
zaawansowanego rozwiązania
ładowalnego

Przegląd kompatybilności
STREAMING, APLIKACJE I AKCESORIA BEZPRZEWODOWE

NA JLEPSZE AKCESORIA BEZPRZEWOD OWE NA RYNKU
ReSound LiNX Quattro i akcesoria bezprzewodowe ReSound działają
jak inteligentny system zapewniający bezproblemowe wrażenia
odsłuchowe. Możesz zaoferować swoim klientom cały ekosystem
akcesoriów bezprzewodowych, aby poprawić wrażenia słuchowe przy
używaniu telefonu, w hałasie, pogłosie lub na odległość.

Works with
Android
TM

Dane techniczne ładowarki

Wewnętrzny stan
akumulatora ładowarki

Opcje streamingu

Wymiary

99,4 x 35 x 67,5 mm / 3,9 x 1,4 x 2,7 cala

Waga

145 gram / 5,1 oz

Diody LED

Poziom naładowania
akumulatora

Akumulator litowo-jonowy

•

Dioda LED miga na czerwono.
Mniej niż 10% rezerwy mocy

FUNKCJONALNOŚĆ STREAMERA

Zasilanie
Złącze zasilania

Micro USB

•

Obciążenie 10-33%

Źródło zasilania

Źródło zasilania

3,7 V, 2200 mAh

••

33-66% naładowania

•••

66-100% naładowania

Czas ładowania dla baterii litowo-jonowa
w ładowarce

Maks. 3 godziny, w zależności
od początkowego stanu baterii

Żywotność baterii (w pełni naładowana,
nie podłączony do zasilania sieciowego)

Minimum 3 pełne naładowania dla 2
aparatów słuchowych, bez aparatów
12 miesięcy

Czas ładowania aparatu słuchowego

Maksymalnie 3 godziny, w zależności
od początkowego stanu baterii

Wskaźniki akumulatora
w aparacie słuchowym

Częstotliwość bezprzewodowa między
aparatem słuchowym i ładowarką

2,4 GHz, 267 kHz i 333 kHz

Diody LED

Tolerancja ESD

Zgodnie z IEC 61000-4-2 Elektrostatyka
norma odporności na wyładowania

•

0-20%

••

20-40%

0 do 40 ºC / 32 do 104 ºF

•••

40-60%

••••

60-80%

•••••

80-100%

Temperatura przechowywania
dla ładowarki i aparatu słuchowego

-20 do 45 ºC / -4 do 113 ºF

Audio

Wejście dźwięku

Poziom naładowania
akumulatora

Zakres temperatury pracy/ładowania

Phone Clip+

Multi Mic

Micro Mic

TV Streamer 2

Akumulator przenośny

Akumulator przenośny

Akumulator przenośny

Wtyczka ścienna
Zasilacz
- stacjonarny

Stereo (A2DP)

Mono

Mono

Stereo

Kierunkowy
mikrofon

Kierunkowy/
Dookólny
mikrofon

Kierunkowy
mikrofon

Cewka telefoniczna

•

Wejście liniowe

•

Kompatybilność FM
(Wymagany odbiornik FM)

•

Przesyłanie strumieniowe
audio
zakres częstotliwości

Przesyłanie
100-8000 Hz ± 3 dB
strumieniowe A2DP:
(Cewka
100 Hz do 10000 Hz
telefoniczna:
Telefon: 200 Hz do
350-8000 Hz)
3400 Hz

•

100-8000
Hz ±3 dB

100-10000 Hz

Opcje telefonu i aplikacji
Telefon

Telefony z Androidem*
Inne telefony z obsługą Bluetooth

ReSound LiNX Quattro

Aplikacja

ReSound Smart 3D

Telefon

ReSound LiNX Quattro and Phone Clip+

Aplikacja

ReSound Smart 3D

Telefon

ReSound LiNX Quattro and Phone Clip+

Aplikacja

* Aplikacja ReSound Smart 3D może być używana na telefonach iPhone, iPad, iPod Touch i Android.
Przejdź do strony resoundpro.com/compatibility, aby uzyskać pełną listę kompatybilnych urządzeń.

Kontrola

18
19

Przegląd funkcji w korektorze dźwięku*

Works with
Android
TM

ReSound
Smart 3D

Phone Clip+

Remote Control 2

Obuuszna
Przełącz (1-2-3-1 ...)

Mono/obuuszna
Przełącz (1-2-3-1 ...)
Przełącz (1-2-3-1 ...)
•
•

GŁOŚNOŚĆ I PROGRAMY

Regulacja głośności
Wybór programu
Wybór streamera
Balans głośności między aparatem a stramerem
Wyciszenie aparatu słuchowego

Mono/obuuszna
Wybór bezpośredni
Wybór bezpośredni
•
•

•

INNE FUNKCJE

Asystent ReSound
Szybkie przyciski - skróty do optymalizacji dźwięku
Korektor dźwięku - wiatr, hałas, regulacja mowy *
Korektor dźwięku - regulacja basów / średnich /
wysokich tonów
Dostosowanie Managera szumów usznych
Utwórz ulubiony program z lub bez geo-tagów
Dostosowanie nazwy programu / streamera według
uznania użytkownika
Znajdź zgubiony aparat słuchowy
Obsługa telefonu
Wyświetlanie opcji sterowania
Wyświetl stan naładowania akumulatora RIE 61
* Dostępny w wersji ReSound Linx Quattro 9

•
•
•
•
•
•

Noise

Speech

Wind

•
•
•

•

B/M/T

Wszystko wokół

•

o

•

•

Restauracja

•

•

•

•

Na zewnątrz

•

o

•

•

Muzyka

•

o

•

•

Telefon akustyczny

•

•

•

Telefon/pętla T-cewka
(w normalnym programie)

•

•

•

DAI (w normalnym programie)

•

•

•

Wszystkie programy
do strumieniowania

•

•

•

• Dostępne z różnymi domyślnymi ustawieniami
o Dostępne, jeśli kierunkowość jest ustawiona na adaptacyjną (Autoscope lub SoftSwitcing)
* Sound Enhancer jest dostępny dla półki cenowej 9

•
•
•

Program
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iPhone

Kompatybilne produkty ReSound
Telefon

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

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

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, w jaki sposób możesz pomóc swoim klientom
uzyskać pewność co do najdrobniejszych szczegółów dzięki
ReSound LiNX Quattro ™.
www.resound-polska.pl
facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal
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Dystrybutor w Polsce
GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
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