
Kompletne rozwiązania
od ciężkiego do głębokiego ubytku słuchu

Dużo więcej 
niż moc

PRZEWODNIK DLA PROFESJONALISTÓW
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ReSound ENZO Q 
– poza mocą 
Pewność zaczyna się od doświadczenia słuchowego, 

które umożliwia ludziom słyszeć i cieszyć się dźwiękami 

dookoła nich w każdym środowisku w sposób - wyraźny, 

wygodny, niezawodny i bez wysiłku. ReSound ENZO 

Q, nasz najnowszy aparat słuchowy Premium-Plus od 

ciężkiego do głębokiego ubytku słuchu, jest

kompletnym rozwiązaniem zapewniającym wysoką 

jakość dźwięku/ z dowolnego kierunku, oferuję wszystkie 

potrzebne wzmocnienia bez informacji zwrotnych 

i bezproblemowa łączność z praktycznie każdego źródło 

dźwięku.

W połączeniu ze zdalnym dostrajaniem za pomocą 

ReSound Assist oraz wsparciem klienta w czasie 

rzeczywistym z nowym ReSound Assist, aparat jest 

bardziej wydajny i personalizuje doświadczenie słuchowe 

bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

ReSound ENZO Q pomaga Twoim klientom w pełni 

realizować potencjał, bez wyjątku.
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KRYSZTAŁOWY WYRAŹNY, WYGODNY, WYSOKIEJ 

JAKOŚCI DŹWIĘK

Z dodatkowymi możliwościami przetwarzania, 

pamięcią i wydajnością, nasza najmocniejsza jak dotąd 

platforma stanowi podstawę najbardziej dostępnego 

zaawansowanego przetwarzania dźwięku.

IDEALNE UZUPEŁNIENIE IMPLANTÓW 

COCHLEARTM

Stwórz komplementarne rozwiązanie bimodalne, które

poprawia rozpoznawanie mowy w hałasie i lokalizacji 

źródła dźwięku , w tym bezpośrednie przesyłanie 

strumieniowe do obojga uszu.

NIEZRÓWNANA ŁĄCZNOŚĆ I BEZPOŚREDNI

STREAMING

Przesyłaj strumieniowo bezpośrednio z urządzeń 

iOS i Android ™ oraz ciesz się czystym, wygodnym 

dźwiękiem podczas rozmów przez telefon, oglądania 

telewizji lub słuchania muzyki.

W PEŁNI SPERSONALIZOWANE

Gdziekolwiek są Twoi klienci , mogą dostosować 

aparaty słuchowe i dźwięk bezpośrednio z telefonu.

WYGODNE WSPARCIE  W CZASIE 

RZECZYWISTYM

ReSound Assist i nowa oferta ReSound Assist Live

daje jeszcze więcej sposobów na zbliżenie się do 

klientów. Otrzymujesz możliwość dopasowania 

aparatów słuchowych, niezależnie od tego gdzie 

znajduje się ich użytkownik.



Feedback management active Hand near HAFeedback management active Hand near HA
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Krystalicznie czysty, wysokiej 
jakości dźwięk

W porównaniu z  innym aparatem słuchow ym klasy premium od poważnego i  głębokiego ubytku 
słuchu, DFS Ultra I I  zapobiegał  ReSound ENZO Q od utworzenia skoku sprzężenia zwrotnego, gdy 
dłoń była trzymana w pobl iżu mikrofonu apratów słuchow ych.

Ręka w pobliżu HA

Konkurencyjny aparat słuchowy ReSound ENZO Q

Akty wne zarządzanie sprzężeniem zwrotnym 

IMPONUJĄCA PLATFORMA MKROPROCESOROWA

ReSound ENZO Q jest zbudowany na naszej najpotężniejszej platformie 

mikroprocesorowej. Został zaprojektowany, aby zapewnić najbardziej 

zaawansowane przetwarzanie dźwięku. Rezultatem jest czysty, wygodny 

dźwięk, o szerokich możliwościach łączności i żywotność baterii, która działa 

do 20% dłużej.

CZYSTOŚĆ DŹWIĘKU

Czystość dźwięku jest niezwykle ważna dla osób z głębokim ubytkiem słuchu. 

Wykazują również większą zmienność swoich preferencji i 

wzmocnionego dźwięku. Kompresja częstotliwości Sound Shaper może 

pomóc klientom doświadczać dźwięków o wysokiej częstotliwości, które w 

innym przypadku byłyby niesłyszalne z powodu dużego ubytku słuchu.

LEPSZE SŁYSZENIE PRZESTRZENNE

Słuch w hałaśliwych miejscach jest dużym problemem dla osób z ubytkiem 

słuchu. Binaural Directionality III - unikalne zastosowanie kierunkowych  

mikrofonów -  obsługiwane są w sposób, w jaki ludzie słuchają w prawdziwym 

życiu, a nie w laboratorium. Dajemy dostęp do dźwięków wokół, a nie tylko w 

określonych kierunkach.

KOMFORTOWE DŹWIĘKI

Bardzo wysoki poziom wzmocnienia pomaga osobom z ciężkim do głębokiego 

ubytku słuchu dzięki czemu czuje mogą poczuć się pewnie w otoczeniu, ale 

staje się to męczące, gdy wzmacniane są trudne lub nieprzyjemne dźwięki.

ReSound ENZO Q zapewnia odpowiednią równowagę dzięki 

zaawansowanemu zarządzaniu hałasem. Przy użyciu dokładnej analizy 

środowiska, Optymalizator środowiskowy II automatycznie dostosowuje 

głośność, a NoiseTracker II dostosowuje ustawienia redukcji szumów 

do odpowiednich poziomów, aby nie rozpraszać uwagi dźwięków tła na 

komfortowym, ale wciąż słyszalnym poziomie. Impulsywna redukcja szumów 

eliminuje dźwięki z nagłym nadejściem, co może być szczególnie trudne, gdy 

słyszy się  przez aparaty słuchowe.

MNIEJ SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, WIĘCEJ WZMOCNIENIA

Czysty dźwięk jest możliwy tylko wtedy, gdy aparat słuchowy zapewnia 

wystarczające wzmocnienie bez sprzężenia zwrotnego. DFS Ultra II zwiększa 

użyteczną korzyść dla każdego dopasowania bez uszczerbku w dynamicznych 

codziennych sytuacji.
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poprawy słyszalności mowy 
w głośnym środowisku 
akustycznym60% 

Słuchacze ocenili impuls 
dźwięku który brzmi jak 
młotek lub brzęk butelek 
oraz inne  miękkie dźwięki, 
które są w 89% słyszalne 
w tym samym czasie 
w aparatach słuchowych 
ReSound

89% 

Lepsza słyszalność dźwięków z boków i tyłu.

1. Koehler & Kulkarni, 2014

Zaczynając od pierwszego dopasowania aż do zdalnego dostrajania, 

ReSound Smart Fit oferuje szybkie oraz intuicyjne dopasowanie 

aparatu, a także znakomitą ochronę słuchu. Dajemy Ci narzędzia, 

które pozwolą zindywidualizować Twoje preferencje. Różne 

schematy kompresji, stałej czasowej i ograniczenia wydajności

pomagają stworzyć spersonalizowane wrażenia dźwiękowe dla 

każdego użytkownika ReSound ENZO Q.

REALNE POMIARY UCHA 

Funkcja AutoREM pozwala dopasować aparat słuchowy około 15%

szybciej w porównaniu do dopasowania ręcznego. AutoREM 

prowadzi Cię krok po kroku,  jest łatwy w obsłudzie i  pozwala 

w prosty sposób dobrać odpowiednie wzmocnienie. Dane są 

zapisywane w bazie danych NOAH i można je później obejrzeć 

w prawdziwym module pomiaru ucha.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Pierwsze dopasowanie zawsze odbywa się w gabinecie protetyka, 

a następnie oprogramowanie ReSound Assist pozwala pozostać 

protetykowi i klientowi w stałym kontakcie w sposób zdalny.

Nowy ReSound Assist Live działa w czasie rzeczywistym dzięki 

czemu sesje dopasowania online będą jeszcze łatwiejsze.
1. Benefit of directional microphone compared to omnidirectional microphone (data on file)
2. Compared to other premium hearing aids with strong directionality for severe-to-profound hearing 

loss,  Jespersen et al, 2017
3. Sjolander et al, 2019 

ReSound Smart FitTM
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Każda osoba jest wyjątkowa dlatego też wyzwaniem jest 

sprostanie oczekiwaniom w różnych sytuacjach słuchowych. 

To wymaga naprawdę spersonalizowanych  rozwiązań 

słuchowych. Dla uzyskania współczesnego i wygodnego 

poziomu personalizacji, twoi klienci mogą kontrolować swoje 

aparaty słuchowe bezpośrednio ze swojego smartfona.

Aplikacja ReSound Smart 3DTM umożliwia użytkownikom 

tworzenie najlepszych możliwych wrażeń słuchowych 

w każdym możliwym otoczeniu Wystarczy przeciągnać 

i wybrać proces - to  tak proste jak odczytanie sms.

Łatwa i dyskretna w użyciu aplikacja zapewnia kontrolę 

w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki. Z szeregiem 

programów w różnych środowiskach dźwiękowych Twoi 

klienci mogą zoptymalizować dźwięki, takie jak skupienie 

się na mowie czy redukcja szumów, aby dopasować się do 

sytuacji w jakiej się znajdują. 

Łatwy i osobisty 
korektor dźwięku
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PROGRAM CAROUSEL 

Łatwe przewijanie poprzez popularne programy 

środowiskowe - takie jak “ogólny, restauracja, muzyka i na 

zewnątrz”.

SOUND ENHANCER 

Gdy potrzebna jest większa przejrzystość, Twoi klienci 

mogą bardziej skupić się na mowie i redukcji hałasu, 

w tym szumie wiatru, za pomocą łatwej w użyciu funkcji 

przesuwanego paska. Filtry i szybkie przyciski ułatwiają 

czystość i zwiększają komfort słuchania.

GEO TAGI

Gdy Twoi klienci znajdą odpowiednie dla nich ustawienie,

mogą ustawić je jako ulubione. Mogą nawet geotagować

ustawienia do preferowanej lokalizacji i przejść 

bezpośrednio do tych samych ustawień następnym 

razem.

ZNAJDŹ MOJE APARATY SŁUCHOWE 

Aparaty słuchowe ReSound ENZO Q zostały 

zaprojektowane tak, aby pozostać w Twoim zasięgu. Twoi 

klienci mogą zobaczyć położenie aparatów słuchowych 

poprzez ich ostatnią zarejestrowaną pozycję na mapie.

ULGA W SZUMACH USZNYCH

Jeśli Twoi klienci doświadczą szumów  usznych, mogą 

łatwo dostosować poziom terapeutyczny, aby ukoić 

szumu w uszach bez wpływu na głośność ich aparatów 

słuchowych.



1. Jespersen & Kirkwood, 2015.
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Twoi klienci mogą przesyłać bezpośrednio 

do apratów słuchowych z iOS i urządzeń 

z systemem AndroidTM i cieszyć 

się czystym, wygodnym dźwiękiem. 

Rozmawiać przez telefon, oglądać 

telewizję lub słuchać muzyki - to jest tak 

proste, jak korzystanie z bezprzewodowych słuchawek.

WYNIK MA ZNACZENIE

Badania pokazują, że podczas przesyłania strumieniowego do 

aparatów słuchowych, użytkownicy mogą zrozumieć o 50% więcej 

rozmowy w porównaniu ze zwykłą rozmową telefoniczną.

KOMPATYBILNOŚĆ CEWKI 

ReSound ENZO Q ma również wbudowaną cewkę telefoniczną, która 

umożliwia łączność z systemami pętli, aby można było się cieszyć 

wzmocnionymi dźwiękami dostarczanymi bezpośrednio do  aparatów 

słuchowych w miejscach publicznych, takich jak sale wykładowe lub 

występy na żywo.

Jeszcze większa 
łączność  
i bezpośredni 
streaming
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W pracy lub podczas zabawy akcesoria bezprzewodowe ReSound 

pomagają w trudnych sytuacjach akustycznych, zaczynając od 

oglądania telewizji po hałaśliwe tło lub tętniące życiem rozmowy 

grupowe przy stole. Akcesoria działają razem jako inteligentny 

system i zapewniają płynne słuchanie w czasie rzeczywistym.

Akcesoria ReSound są zarównonowoczesne, jak i kompatybilne ze 

starszymi modelami; ułatwiają połączenie z praktycznie każdym

źródłem dźwięku i przesyłają dźwięk bezpośrednio do 

aparatów słuchowych ENZO Q.

Bezprzewodowe 
akcesoria, które 
ułatwiają życie

RESOUND TV STREAMER 2

Przesyłaj strumieniowo dźwięki 

z telewizora bezpośrednio do swoich

aparatów słuchowych. Głośność 

można ustawić za pomocą

regulowanych niezależnie od siebie 

poziomów głośności przez innych za 

pomocą Remote Control.

RESOUND MICRO MIC

Bądź na bieżąco z rozmowami nawet 

w hałaśliwym otoczeniu.Słuchanie 

staje się łatwiejsze z tym mikrofonem. 

Przypnij go do ubrania rozmówcy 

- działa w odległości do 25 metrów 

w odległości wyraźnej linii wzroku.

RESOUND PHONE CLIP+

Przypnij go do ubrania, aby móc 

wykonać czyste połączenie, 

wycisz hałas w tle lub przesyłaj 

strumieniowo muzykę lub dźwięki 

z dowolnego telefonu lub urządzenia 

z funkcją Bluetooth®.

RESOUND REMOTE CONTROL

To małe z dużymi, łatwymi do 

zlokalizowania przyciskami

akcesorium jest idealne do regulacji 

głośności aparatu słuchowego

i przełączania między programami 

w sposób szybki i dyskretny.

RESOUND REMOTE CONTROL 2

Łatwo kontroluj ustawienia 

głośności i programu w aparatach 

słuchowych, wycisz dźwięk i sprawdź 

wszystkie połączenia z akcesoriami 

bezprzewodowymi.

RESOUND MULTI MIC 

Łączy się z systemami pętli i FM *. 

Mikrofon przypina się do ubrania 

osoby, z którą rozmawiasz. Możesz 

także umieścić mikrofon na stole, 

aby działał jako mikrofon stołowy 

pomocny przy rozmowach w grupie 

osób.

ReSound  
Micro Mic

ReSound  
Multi Mic

ReSound  
TV Streamer 2

ReSound  
Phone Clip+

Remote 
control

Remote 
control 2

1. Fwymagany odbiornk FM
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Jeszcze więcej sposobów na to, aby być bliżej swoich klientów, a także 

przekroczyć ich oczekiwania dotyczące usługi. ReSound Assist Live 

to  nowy program online, który w czasie rzeczywistym pozwala na 

dostrojenie apratów za pomocą zdalnego dopasowania.

OPIEKA TWARZĄ W TWARZ Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ZIEMI

Czasami pacjent nie ma możliwość przyjazdu do gabinetu protetyka lub 

potrzebuje szybkiej pomocy. Dzięki ReSound Assist możesz w elastyczny 

sposób pozostać w kontakcie z pacjentem i otoczyć go potrzebną mu 

opieką. ReSound Assist Live i aplikacja ReSound Smart 3D sprawiają, że 

sesje dopasowania online są dziecinnie proste, zawsze i wszędzie. Połącz 

się za pośrednictwem połączenia wideo, aby zdalnie dostroić aparaty 

słuchowe swoich klientów bezpośrednio z oprogramowania ReSound 

Smart Fit w czasie rzeczywistym.

WYSYŁAJ  REGULACJE Z DOWOLNEGO MIEJSCA

Zaoferuj swoim klientom jeszcze wyższy poziom usług, wysyłając 

poprawki bezpośrednio do ich aplikacji ReSound Smart 3D. Śledź 

ich samopoczucie dzięki wbudowanemu wskaźnikowi zadowolenia 

użytkowników.

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Dzięki ReSound Assist, naszemu kompleksowemu rozwiązaniu do zdalnej 

ochrony słuchu, możesz zaoferować swoim klientom spersonalizowany 

program ochrony słuchu i to na wiele sposobów, takich jak: sesje na żywo 

w klinice, zdalne dopasowanie twarzą w twarz, a także zdalne dostrojanie 

aparatów słuchowych.

OPINIA PROTETYKÓW SŁUCHU O RESOUND ASSISTT2

Opieka protetyka słucha 
z dowolnego miejsca na 
ziemi

2. GN Hearing survey, 20171. Zapytaj przedstawiciela ReSound o dostępność

twierdzi, że może zaoferować najlepsze 

dopasowanie w szybkim czasie87 %

twierdzi, że umożliwia im 

lepsze wrażenia słuchowe94 %

twierdzi, że zmniejszyła się ilość wizyt 

z błahych powodów

twierdzi, że poleci ReSound Assist 

innym100 %

81 %
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Doskonałe uzupełnienie 
implantów Cochlear

* Informacje na temat zgodności i urządzeń można znaleźć na stronie cochlear.com/compatibility i resound.com/compatibility

1. Ching TY, Incerti P, Hill M. Binauralbe korzyści dla dorosłych, którzy używają aparatów słuchowych i implantów ślimakowych 
w przeciwnych uszach. Ear Hear (luty 2004); 25,

2. 9–21.
3. Morera C, Cavalle L, Manrique M, i in. Zastosowanie kontralateralnego aparatu słuchowego u pacjentów z wszczepionym 

implantem ślimakowym: wieloośrodkowe badanie korzyści bimodalnej. Acta Otolaryngol (czerwiec 2012); 132, 1084–1094.
4. Potts LG, Skinner MW, Litovsky RA., I in. Rozpoznawanie i lokalizacja mowy przez dorosłych użytkowników implantów 

ślimakowych noszących aparat słuchowy w uchu nieimplantowanym (słuch bimodalny). J Am Acad Audiol (2009 czerwiec); 20, 
353–373.

5. Farinetti A, Roman S, Mancini J i in. Jakość życia użytkowników bimodalnych  (jednostronne implanty ślimakowe 
i kontralateralne aparaty słuchowe). Eur Arch Otorhinolaryngol (listopad 2015); 272, 3209–3215.

6. Wstępne dane z akt: Ocena kliniczna implantu ślimakowego Cochlear Nucleus® CI532 u dorosłych (CLTD5685). 2019, styczeń. 
[Sponsorowane przez Cochlear].

Proszę zasięgnąć porady lekarza na temat leczeniaubytk ów słuchu/ Wyniki mogą się różnić od siebie, dlatego też 
protetyk słuchu powinien wszystko wytłumaczyć. Zawsze czytaj instrukcje obsługi. Nie wszystkie produkty są dostępne 
we wszystkich krajach.

 
Cochlear, posłuchaj teraz. I zawsze, Nucleus, Kanso, Baha, logo eliptyczne oraz znaki opatrzone symbolem ® lub ™ są 
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Cochlear Limited lub Cochlear Bone Anchored Solutions 
AB (o ile nie zaznaczono inaczej).

Osoby z implantem ślimakowym na jednym uchu mogą cieszyć 

się wspaniałymi korzyściami dzięki zamontowanemu aparatowi 

słuchowemu na drugim uchu 1-4. Implant Cochlear ™oraz aparat 

słuchowy ReSound ENZO Q lub inne aparaty słuchowe ReSound tworzą 

bimodalne rozwiązanie, które może poprawić mowę, a w tym 

rozpoznawanie w hałasie oraz lokalizację dźwięków. Zapewniając 

jednocześnie najwyższą jakość w porównaniu z innymi zaletami jakość 

dźwięku przy użyciu samego implantu ślimakowego.1-4  

POŁĄCZ SIĘ W PEŁNI I STREAMUJ BIMODALNE DOŚWIADCZENIA

ReSound i Cochlear dzielą się bezprzewodową technologią, dzięki 

czemu możesz przesyłać dźwięki strumieniowo bezpośrednio 

do implantów ślimakowych i aparatów ReSound jednocześnie 

z urządzeniami kompatybilnymi z iOS oraz z Androidem lub z szeregu 

sieci bezprzewodowych*.  Więcej dźwięków w uszach oraz lepsza jakość 

dźwięku w porównaniu do użytkowania tylko implantów ślimakowych, 

możesz zabrać ze sobą telefon, cieszyć się ulubioną muzyką lub serialem 

telewizyjnym, a także łatwiej rozmawiać z kimś w hałaśliwym miejscu 

takim jak restauracja.5

Smart Hearing Alliance, wyjątkowa współpraca między Cochlear 

i ReSound, zapewnia rozwiązania bimodalne. Cochlear i ReSound 

wspólnie opracowali krok po kroku przewodnik, który pomoże Ci 

zrozumieć obsługę bimodalną. Obejmuje to wyrównanie akustycznego 

aparatu słuchowego, więc oba urządzenia obsługują je jako system. 

Smart Hearing Alliance zapewnia także zaawansowaną łączność 

rozwiązania dla Twoich klientów bimodalnych.
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Wysoka wydajność 
to tylko jedna 
z funkcji
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Stylowy niezawodny
i solidny

Bez względu na to jak jesteś aktywny, możesz być 

pewien, że ReSound ENZO Q jest odporny i solidny i

zaprojektowany w taki sposób, aby sprostać 

wymaganiom wszystkich użytkowników.

Dostępny w dwóch modelach, High Power BTE 88 

i Super Power BTE 98. Zaletą aparatów o wysokiej 

mocy jest długi czas pracy baterii. Oba modele są 

dostępne w 10 eleganckich kolorach dostosowanych 

do indywidualnego stylu użytkownika.

ReSound rozumie jak ważna dla użytkowników jest 

kwestia zaufania do aparatów słuchowych. Dlatego 

każdy solidny aparat słuchowy ReSound ENZO Q 

jest fabrycznie zabezpieczony ochronną powłoką 

nanotechnologiczną iSolate, która odpycha

wodę, wosk w uszach oraz inne zanieczyszczenia po 

to, aby chronić delikatne elementry elektroniki. Nowe 

aparaty słuchowe pochłaniają kurz oraz posiadają 

stopień wodoodporności IP68.

HIGH POWER
HP BTE 88 

SUPER POWER
SP BTE 98

Stalowy 
szary

Szary Perłowy 
biały

Antracyt Czarny Beżowy Jasny 
blond

Średni 
blond

Ciemny 
brąz

Połyskująca 
czerń
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EQ98-DWT

IEC 60118-0  2nd   
IEC 711 

Symulator ucha

IEC 60118-0 3rd 
IEC 60118-7 
ANSI S3.22
2cc łącznik

Referencyjny test wzmocnienia(wejście 60 dB 
SPL) 1600 Hz/HFA 62 53 dB

Pełne wzmocnienie (50 dB SPL input) Max.
1600 Hz/HFA

86
74

83
67 dB

Maksymalna moc wyjściowa (wejście SPL 90 
dB)

Max.
1600 Hz/HFA

144
136

141
130 dB SPL

Całkowite zniekształcenie harmoniczne

500 Hz
800 Hz

1600 Hz
3200 Hz

4.7
0.8
0.8

-

4.2
0.5
0.7
0.2

%

Czułość cewki telefonicznej (wejście 1 mA / m) Max. 117 113
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) HFA 123 113 dB SPL
Pełna czułość cewki telefonicznej @ 1mA / m 1600 Hz/HFA 106 98

Równoważny szum wejściowy bez redukcji szumów 23 27 dB SPL

1/3 oktawy Równoważny szum wejściowy, bez redukcji szumów 7 8 dB SPL

Zakres częstotliwości 100-6120* 100-5200 Hz

Aktualny drenaż (spoczynkowy / operacyjny) 1.3/1.7 1.3/3.3 mA
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* Zmierzone zgodnie z IEC 60118-0: 2015, z łącznikiem symulatora ucha 711.

EQ88-DWHT

IEC 60118-0  2nd   
IEC 711 

Symulator ucha

IEC 60118-0 3rd 
IEC 60118-7 
ANSI S3.22
2cc łącznik

Referencyjny test wzmocnienia(wejście 60 dB 
SPL) 1600 Hz/HFA 60 53 dB

Pełne wzmocnienie (50 dB SPL input) Max.
1600 Hz/HFA

80
73

73
67 dB

Maksymalna moc wyjściowa (wejście SPL 90 
dB)

Max.
1600 Hz/HFA

141
135

134
130 dB SPL

Całkowite zniekształcenie harmoniczne

500 Hz
800 Hz

1600 Hz
3200 Hz

1.4
0.6
0.8

-

2.8
0.4
0.4
0.1

%

Czułość cewki telefonicznej (wejście 1 mA / m) Max. 110 103
HFA - SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI) HFA 123 114 dB SPL
Pełna czułość cewki telefonicznej @ 1mA / m 1600 Hz/HFA 104 98

Równoważny szum wejściowy bez redukcji szumów 23 22 dB SPL

1/3 oktawy Równoważny szum wejściowy, bez redukcji szumów 13 12 dB SPL

Zakres częstotliwości 100-5270* 100-4940 Hz

Aktualny drenaż (spoczynkowy / operacyjny) 1.18/1.4 1.18/1.4 mA

* Zmierzono zgodnie z IEC60118-0: 2015, ze złączem symulatora ucha 711.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość (Hz)

dB
 H

L

Częstotliwość

dB
 H

L
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CECHY ZALETY KORZYŚCI

Obuuszna Kierunkowość III

Ciągła wymiana danych o środowisku międzyusznym 
optymalizuje wzorce biegunowe i ustawienia mikrofonu 
w każdej sytuacji słuchowej..

Dostarczając mózgowi odpowiednich informacji 
z obu uszu, Twoi klienci mogą bez wysiłku śledzić 
rozmowy.

Słyszenie przestrzenne

Łączy algorytmy, które przywracają sygnały w 
małżowinie usznej i różnice poziomów międzyusznych, 
aby dostarczyć mózgowi naturalnej informacji 
akustycznej, a także słyszenia przestrzennego.

Wspiera zdolność Twoich klientów do wykrycia, 
skąd dochodzą dźwięki, dzięki czemu mają 
bardziej naturalne uczucie otoczenia.

Obuuszna kierunkowość

Aparaty słuchowe współpracują ze sobą w celu 
analizy i dokładnej klasyfikacji środowiska odsłuchu, 
automatycznie dostosowując ustawienia wzmocnienia i 
redukcji szumów.

Oznacza to, że Twoi klienci mogą cieszyć się 
optymalną słyszalnością i komfortem słuchania, 
nawet podczas poruszania się w szybko 
zmieniającym się otoczeniu dźwiękowym.

Naturalna kierunkowość II

Unikalna technologia odejmowania przestrzennego 
zmniejsza niepożądany hałas bez obniżania sygnału 
mowy.

Zwiększa to komfort w hałaśliwych sytuacjach 
słuchowych, bez uszczerbku dla rozumienia mowy.

Redukcja hałasów impulsowych

Aparaty słuchowe współpracują ze sobą w celu analizy 
i dokładnej klasyfikacji środowiska, automatycznie 
dostosowując ustawienia wzmocnienia i redukcji 
szumów.

Improves listening comfort for impulse sounds 
without sacrificing audibility for moderate and 
loud sounds your clients need to hear.

Sound Shaper

Dźwięki o wysokiej częstotliwości są kompresowane 
w danym widmie częstotliwości. Utrzymywana jest 
proporcjonalna zależność między częstotliwościami 
wejściowymi i wyjściowymi, aby zminimalizować 
zniekształcenia. 

Poprawia to słyszalność sygnałów mowy, które 
w innym przypadku zostałyby utracone, przy 
jednoczesnym zachowaniu najlepszej możliwej 
jakości dźwięku.

DFS Ultra II

Nasz wyjątkowy, 2-kanałowy, 2-filtrowy system eliminuje 
sprzężenie akustyczne z jeszcze większą precyzją.

Oznacza to, że Twoi klienci mogą cieszyć się 
większym komfortem słuchania i to bez sprzężenia 
zwrotnego..

Elastyczność strategii wzmocnienia i stałe czasowe

 ReSound ENZO Q oferuje tryby kompresji półliniowej i 
liniowej jako alternatywę dla WDRC.

Dzięki temu dopasowanie jest bardziej elastyczne 
dzięki kompensacji różnych czułości głośności, 
dzięki czemu możesz zapewnić swoim klientom 
komfortowy poziom dźwięku.

Zwiększenie niskiej częstotliwości

Wygodne narzędzie do szybkiego dostrajania 
wzmocnienia częstotliwości poniżej 1000 Hz.

Zapewnij bogatsze i pełniejsze wrażenia jakości 
dźwięku.

POZIOMY TECHNOLOGICZNEPRZEGLĄD FUNKCJI RESOUND ENZO Q
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MODEL 9 7 5

Ustawienia urządzenia
Rozmiar baterii HP: 13, SP: 675

Dostępne kolory 10

Cechy audiologiczne
Kompresja WARP (WDRC)
- liczba kanałów 17 14 12

Obuuszna Kierunkowość III - -

Słyszenie przestrzenne - -

Obuuszna kierunkowość - -

Naturalna kierunkowość II
Miks kierunkowości
Regulowany miks kierunkowy - -

Synchronizowany SofSwitching -

Soft Switching
Kierunkowość Autoscope - -

Kierunkowość Multiscope - -

Adaptacyjna kierunkowość - -

Obuuszny optymalizator środowiskowy II - -

Environmental Optimiser - -

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

Cechy funkcjonalne
Zsynchronizowany przycisk
Zsynchronizowana regulacja głośności
Smart Start
Zadzwoń teraz
Telefon komfortowy
Komunikacja od ucha do ucha
Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe 
audio
ReSound TV Streamer 2, 
Pilot, Pilot 2, 
Klips do telefonu +, Micro Mic i Multi Mic
Aplikacja ReSound Smart 3DTM

ReSound Assist
Remote Fine Tuning
Remote Firmware Updates

Cechy dopasowania
ReSound Smart FitTM 1.6 lub nowszy
W pełni elastyczne programy 4 4 4
Auto DFS

Wbudowany analizator II

Bezprzewodowy montaż za pomocą 
Noahlink Wireless
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Telefon Kompatybilny produkt ReSound

iPhone*      
Połączenie telefoniczne ReSound ENZO Q

Korzystanie z aplikacji ReSound Smart 3D

Telefon z androidem**
Połączenie telefoniczne ReSound ENZO Q

Korzystanie z aplikacji ReSound Smart 3D

Inne telefony z obsługą Bluetooth Połączenie telefoniczne ReSound ENZO Q i Phone Clip+

* Z aplikacji ReSound Smart 3D można korzystać na urządzeniach iPhone, iPad i iPod Touch.
Przejdź do resound.com/compatibility, aby uzyskać pełną listę zgodnych urządzeń.
** Kompatybilny z systemem Android w wersji 10 i Bluetooth 5.0 z funkcją Android Streaming do aparatów słuchowych.

ReSound  
Smart 3D Phone Clip+ Remote 

Control 2 Remote Control

GŁOŚNOŚĆ I FUNKCJE PROGRAMU

Regulacja głośności Mono- / obuszne Obuuszne Mono- / obuszne Obuuszne

Wybór programu aparatu słuchowego Bezpośredni 
wybór

Przełącznik
 (1-2-3-1…)

Przełącznik
 (1-2-3-1…)

Przełącznik
 (1-2-3-1…)

Wybór Streamera Bezpośredni 
wybór

Przełącznik
 (1-2-3-1…)

Zrównoważona głośność aparatu słuchowego 
a głośność przesyłania strumieniowego • • •

Wyciszenie aparatu słuchowego • • •
INNE FUNKCJE

ReSound Assist •
Szybkie przyciski - skróty do optymalizacji dźwięku •
Sound Enhancer - wiatr, hałas, regulacja mowy * •
Sound Enhancer - regulacja tonów niskich / średnich 
/ wysokich •

Korekty szumu w uszach •
Utwórz ulubiony program z geotagami lub bez •
Dostosowanie nazwy programu / streamera według 
użytkownika  •

Znajdź zgubiony aparat słuchowy •
Obsługa telefonu •
Wyświetlanie opcji sterowania • • •
Wyświetl stan naładowania akumulatora RIE 61 •

Opcje telefonu i aplikacji

Dostępne z ReSound ENZO Q 9

Opcje kontroli
Phone Clip+ Multi Mic Micro Mic TV 

Streamer 2
FUNKCJONALNOŚĆ STREAMERA

Źródło  mocy Akumulator -
przenośny

Akumulator -
przenośny

Akumulator -
przenośny

Wtyczka
A/C adapter
– stacjonarny

Jakość dźwięku Stereo (A2DP) Mono Mono Stereo

Odbiór głosu Kierunkowy 
mikrofon

Kierunkowy 
mikrofon

Kierunkowy 
mikrofon

Cewka telefoniczna •

Wejście liniowe • •

Kompatybilność z FM
(Wymagany odbiornik FM) •

Streaming audio
zakres częstotliwości

Przesyłanie
strumieniowe A2DP:
100 Hz do 10000 Hz
Telefon: 200 Hz do

3400 Hz

100-8000 Hz ± 
3 dB

(Cewka
telefoniczna:
350-8000 Hz)

100-8000 
Hz ±3 dB 100-10000 Hz

Opcje stramingu

PRZEGLĄD KOMPATYBILNOŚCI STREAMING, KONTROLA APLIKACJI I AKCESORIA BEZPRZEWODOWE

Przełącznik



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 

klientom, by słyszeli więcej, mogli 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.

Find out how you can help your clients benefit from the complete 

hearing solution for severe-to-profound hearing loss, ReSound ENZO Q. 

www.gnp.com.pl

facebook.com/resoundhearing

twitter.com/resoundglobal
linkedin.com/company/resound

© 2020 GN Hearing A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem towarowym
firmy GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch są znakami towarowymi
firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android jest
znakiem towarowym firmy Google Inc. Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc
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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. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
tel: +48 89 651 06 80
biuro@gnp.com.pl
www.gnp.com.pl


