
Inteligentne Słyszenie 
dla dzieci
– PRZEWODNIK DLA SPECJALISTÓW
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SMART HEARING™



Aparaty słuchowe ReSound Up Smart to jedyne 
Inteligentne Aparaty Słuchowe dla dzieci, które 
zapewniają najlepszy możliwy dostęp do mowy 
i języka na każdym etapie rozwoju dziecka.

Dwa nowe bezprzewodowe mikrofony,  ReSound Multi 
Mic oraz Micro Mic, poprawiają stosunek sygnału do 
szumu przywracając komfortowe, naturalne i  czyste 
brzmienie podczas nauki bądź zabaw na podwórku.

Dzięki bezpośredniej łączności audio z  iPhonem, 
iPadem oraz iPodem touch Twoi mali pacjenci mogą 
odtwarzać dźwięki w  jakości stereo bezpośrednio 
w  swoich aparatach słuchowych i  odkrywać nowe 
sposoby uczenia się, zabawy i interakcji z otaczającym 
światem. Dzięki aplikacji ReSound Smart rodzice 
mogą  w  prosty sposób pomóc swoim dzieciom 
poprzez zmianę ustawień ich aparatów słuchowych. 
Teraz nic im nie stoi na przeszkodzie w zdobywaniu 
świata - niezależnie od tego gdzie będą i  co będą 
robić.

Jedne z  najinteligentniejszych na świecie, aparaty 
słuchowe ReSound Up Smart pozwalają dzieciom 
i  młodzieży łączyć się ze światem, porozumiewać 
i  funkcjonować tak samo jak ich koledzy i  koleżanki 
ze szkoły.
 

Bo liczy się
każde słowo



Inteligentne Aparaty Słuchowe wykorzystują najlepsze w branży technologie, łączność bezprzewodową, estetyczne 
wzornictwo i aplikacje. Są intuicyjne w użyciu, dopasowują się do otoczenia oraz potrzeb swojego użytkownika, 
a nie na odwrót.

AUDIOLOGIA
Zainspirowana przez naturę, nasza strategia przetwarzania dźwięku pozwala na nieprzerwane dostarczanie 
czystego dźwięku, aby wykorzystać naturalny potencjał słuchowy dziecka, by dziecko w naturalny sposób nauczyło 
się rozpoznawać dźwięki i rozwinęło mowę.

ŁĄCZNOŚĆ
Bezpośrednie połączenie z  iPhonem, iPadem i  iPodem touch, oraz bezprzewodowymi akcesoriami ReSound 
sprawiają, że Inteligentne Aparaty Słuchowe są jak bezprzewodowe słuchawki stereo. Zapewniają dostęp do 
szerokiej gamy narzędzi do nauki języka - i uczestniczenia w życiu społecznym.

WYGLĄD
Dyskretne, solidne i  wygodne - takie są aparaty słuchowe ReSound Up Smart. Zaprojektowane z  myślą 
o najmłodszych użytkownikach zostały wyposażone w automatycznie blokującą się komorę baterii oraz diodę LED, 
dzięki której rodzice mogą szybko sprawdzić stan aparatu.

APLIKACJE
Nasze aplikacje pomagają dzieciom (z  pomocą rodziców) oraz  młodzieży kontrolować swoje aparaty słuchowe 
i akcesoria bezprzewodowe, pozwalając na personalizację doświadczeń słuchowych.

Czym są Inteligentne 
Aparaty Słuchowe

Niemowlęta (0-1) Dzieci w wieku 
przedszkolnym (3-5)

Dzieci w wieku 
szkolnym (5-12) Nastolatki (13+)

Dziecko komunikuje się 
od dnia swoich narodzin. 
Niemowlęta noszące 
aparaty słuchowe potrzebują 
wyraźnego słyszenia 
cichych dźwięków oraz 
komfortowego słyszenia 
głośnych dźwięków. Przez 
to, że ich głowa często 
znajduje się blisko fotelika 
samochodowego, materaca 
w  łóżeczku, czy ramion 
opiekunów, a  także dlatego 
że ich przewód słuchowy 
rośnie bardzo szybko 
szczególne znaczenie 
zyskuje efektywna redukcja 
sprzężeń akustycznych.

W  miarę rozwoju, 
dziecko coraz częściej 
doświadcza trudnych 
sytuacji słuchowych. 
Badania dowodzą, że 
akcesoria bezprze-
wodowe poprawia-
ją dostęp do mowy 
co z  kolei poprawia 
umiejętność słucha-
nia, koncentrację  
i  rozumienie, a  także 
wspomaga rozwój 
słownictwa.

Z  uwagi na wysoki 
poziom hałasu coraz 
większe znaczenie 
ma redukcja hałasu. 
Badania dowodzą, 
że dzieci potrzebują 
lepszego niż dorośli  
stosunku sygnału do 
szumu aby rozumieć 
mowę.

Wkraczając w  okres 
nastoletni, dzieci znajdują 
się w  coraz bardziej 
złożonych sytuacjach 
społecznych, odczuwając 
przy tym nasiloną potrzebę 
akceptacji. Wyjątkowe 
rozwiązania audiologiczne 
Inteligentnych Aparatów 
Słuchowych, umożliwiają 
poprawę rozumienia 
mowy, dzięki czemu łatwiej 
nastolatkom odnaleźć się 
w  społeczeństwie i  czuć 
się w pełni akceptowanym.



Ponieważ ich słuch  
ciągle się rozwija
SURROUND SOUND BY RESOUND
Aparaty słuchowe ReSound Up Smart nieprzerwanie dostarczają czyste i  komfortowe dźwięki - nawet jeśli 
są bardzo głośne. Jest to niezbędne dla rozwoju mowy, umiejętności słuchania oraz uczestniczenia w życiu 
społecznym.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DŹWIĘKU
ReSound Up Smart umożliwiają stałe przekazywanie przyjemnego dla ucha, czystego dźwięku, nawet przy 
wysokich poziomach na wyjściu. Pełni to ważną rolę z perspektywy nabywania języka, umiejętności słuchowych 
oraz trwającym całe życie uczestnictwie w życiu społecznym.

NADĄŻAĆ ZA ROZWOJEM MOWY
Gdy uznasz, że dziecko jest na to gotowe, możesz aktywować bardziej zaawansowane algorytmy redukcji 
hałasu oraz systemy mikrofonów kierunkowych. Aparaty słuchowe będą nadążały za rozwojem językowym, 
zapewniając nieprzerwany dostęp do dźwięków mowy na bezpiecznym, komfortowo głośnym poziomie.



Sound Shaper

Binaural Environmental 
Optimizer II
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Redukcja sprzężeń DFS Ultra™ II

Filtr adaptacyjny właściwie rozpoznaje i  usuwa 
sprzężenia zwrotne. Jednocześnie wbudowany układ 
Whistle ControlTM przewiduje ewentualne sprzężenie 
zwrotne i  optymalizuje wzmocnienie w  dynamicznie 
zmieniającym się środowisku akustycznym.

Większy komfort oraz lepsza słyszalność wszystkich 
cichych dźwięków, bez irytujących sprzężeń - nawet 
w  najbardziej wymagających warunkach. Tryb 
Muzyczny zapewnia czystszy, bogatszy i  wolny od 
zakłóceń odbiór dźwięków.

Sound Shaper™

Jeśli dźwięki nie są słyszalne z powodu występowania 
martwych obszarów w  ślimaku można przenieść je  
w obszar niższych częstotliwości. Aby zminimalizować 
zakłócenia zachowana jest proporcja między 
częstotliwościami przenoszonymi oraz obszarem,  
w który są przenoszone.

Sound Shaper poprawia słyszalność głosek, które 
inaczej nie byłyby słyszalne. Jednocześnie zachowuje 
najlepszą możliwą jakość dźwięku.

Noise Tracker™ II

Unikatowa technologia spektralnej redukcji hałasu 
usuwa niepożądany hałas nie pogarszając przy tym 
słyszenia mowy.

Noise Tracker II poprawia małym pacjentom komfort 
słuchania w hałasie nie pogarszając rozumienia mowy.

Obuuszna Kierunkowość (Binaural DirectionalityTM)

Aparaty słuchowe stale komunikują się ze sobą aby 
dynamicznie wybrać najlepsze możliwe ustawienie 
kierunkowości, niezależnie od otoczenia.

Zapewnia to Twoim małym pacjentom najlepsze 
rozumienie mowy w  hałasie oraz bardziej naturalne 
poczucie otoczenia. Nawet w  najtrudniejszym 
otoczeniu.

Obuuszny Klasyfikator ŚrodowiskowyTM II

Aparaty słuchowe pracują razem aby analizować 
i  dokładnie sklasyfikować środowisko akustyczne, 
automatycznie dopasowując ustawienia wzmocnienia 
oraz siłę redukcji hałasu.  

Twoi maili pacjenci mogą cieszyć się optymalnym 
słyszeniem i  komfortem słuchania, nawet w  szybko 
zmieniających się środowiskach akustycznych.

WindGuard

WindGuard to dwumikrofonowy system, który 
rozpoznaje szum wiatru, a  następnie usuwa go 
z  sygnału zachowując słyszalność pozostałych 
dźwięków.

Przebywając na zewnątrz Twoi mali pacjenci będą 
słyszeć mniej szumu wiatru co będzie miało pozytywny 
wpływ na słyszenie innych dźwięków otoczenia.

Najważniejsze funkcje 
ReSound Up Smart
FUNKCJA ZALETY KORZYŚCI



RESOUND MULTI MIC 

ReSound Multi Mic
Zasięg Multi Mic to 25 metrów. Nauczyciele mogą przypiąć go 
i prowadzić lekcję ze świadomością, że są słyszani. Podczas 
pracy w grupach Multi Mic służy jako mikrofon konferencyjny, 
więc Twoi mali pacjenci mogą usłyszeć wszystko dookoła. 
Multi Mic łączy się także z pętlą indukcyjną oraz systemami 
FM*. Możesz też podłączyć dowolne urządzenie audio do 
wejścia mini-jack i  przesyłać dźwięki wprost do swoich 
aparatów słuchowych.

Podłącz do dowolnego 
urządzenia przenośnego, 
komputera czy telewizora  
i zamień aparaty słuchowe  
w słuchawki bezprzewodowe.

Podłącz do systemu FM 
i usłysz każde słowo. 

Ponieważ wysokie SNR poprawia 
doświadczenia słuchowe  
z pierwszego dopasowania...

ReSound Micro Mic
Niezwykle prosty w  obsłudze Micro Mic w  kilka sekund 
łączy się z  każdym bezprzewodowym aparatem słuchowym 
ReSound. Rodzice mogą przypiąć mikrofon do swojego ubrania  
i  mówić do dziecka nawet w  hałaśliwym otoczeniu. Micro Mic 
ma zasięg 25 metrów w  otwartej przestrzeni, dlatego świetnie 
sprawdza się podczas lekcji czy w  niekorzystnych warunkach 
akustycznych.

Rozmiar rzeczywisty

Rozmiar rzeczywisty

* wymagany odbiornik 

Nowe mikrofony Micro Mic i Multi Mic zapewniają wysoki stosunek sygnału do szumu. 
Dzięki nim dzieci zyskują dostęp do mowy - tak ważny dla wczesnego rozwoju języka.



Solidny klips obraca się 
o pełne 360˚, idealnie
zbierając głos.

Połóż go na stole i usłysz wszystko 
co mówią Twoi bliscy

Przełączaj między mikrofonem, 
wejściem mini-jack, systemem 
FM i pętlą indukcyjną - jednym 
przyciskiem.
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Połączenie funkcji programu ReSound Aventa z interfejsem programowania Airlink 2 daje protetykom słuchu praktyczne  
i wygodne narzędzie do nieskrępowanego dopasowywania aparatów słuchowych u małych pacjentów.

AIRLINK 2
Airlink 2 sprawia, że Twoje dopasowanie jest bezprzewodowe - od początku do końca. Dlatego Twoi mali pacjenci mogą 
się swobodnie poruszać w trakcie dopasowywania.

RESOUND AVENTA
Program dopasowania ReSound Aventa posiada specjalny tryb dopasowania dziecięcego. Możesz w  nim korzystać 
z pediatrycznych wersji formuł dopasowania DSL5 lub NAL-NL2. Możesz wczytać wartości RECD zmierzone i zapisane 
w NOAH. Możesz też przełączać się pomiędzy pomiarami ucha rzeczywistego, a  tymi mierzonymi w sprzęgaczu aby 
sprawdzić dokładność dopasowania do celu.

Domyślne ustawienia dla trzech grup wiekowych opierają się o aktualne badania, dotyczące odpowiednich funkcji dla 
dzieci w danej grupie wiekowej. Istnieje także możliwość wyboru i dostosowania ustawień do potrzeb wybranego dziecka 
– lub własnych preferencji.

ODTWARZANIE WPROST Z iPHONA
Aparaty słuchowe Made for iPhone dostarczają dzieciom z  niedosłuchem nowych doświadczeń płynących z  zabawy, 
nauki i interakcji, które wspomagają ich rozwój językowy. ReSound Up Smart jest jedynym aparatem słuchowym dla dzieci  
i młodzieży, który pozwala na bezpośrednie połączenie z iPhonem, iPadem czy iPodem touch umożliwiając bezpośrednią, 
stereofoniczną transmisję muzyki, audiobooków, dowolnych filmów lub rozmów telefonicznych.

Wraz z ciągłym rozwojem coraz to nowszych aplikacji edukacyjnych dzieci zyskują dostęp do sukcesywnie powiększającej 
się gamy użytecznych narzędzi do nauki. Za ich pomocą mogą rozwijać umiejętności językowe oraz wykorzystać drzemiący 
w nich potencjał naukowy.

ODTWARZANIE WSZYSTKICH DŹWIĘKÓW
Akcesoria bezprzewodowe ReSound umożliwiają małym użytkownikom odtwarzanie dźwięków z niemal  każdego źródła. 
Mikrofony ReSound Micro Mic i Multi Mic zapewniają optymalny stosunek sygnału do szumu sprawiając, że nauka w klasie, 
zabawa z rówieśnikami czy też  w domowym zaciszu jest pełna naturalnych wrażeń i dźwięków.

W domu, ReSound Unite TV 2 pomaga dzieciom rozmawiać i oglądać telewizję razem z rodziną, z głośnością, która jest 
komfortowa dla wszystkich. Dorastając i zyskując coraz większą niezależność mogą korzystać z ReSound Phone Clip+ 
sparowanego z dowolnym telefonem z Bluetooth, aby przesyłać z niego krystalicznie czysty dźwięk rozmów telefonicznych, 
muzyki, filmów i gier - wprost do swoich aparatów słuchowych.

Więcej sposobów
na więcej słów 

Bo idealne dopasowanie
to idealny start



Works with
AndroidTM

Works with
AndroidTM

Phone Clip+ Multi Mic Micro Mic Unite TV 2*

FUNKCJE NADAJNIKA

Źródło zasilania Akumulator – mobilny Akumulator – mobilny Akumulator – mobilny
Adapter do gniazda 

ściennego 

Jakość dźwięku Stereo (A2DP) Mono Mono Stereo

Zbieranie głosu Mikrofony kierunkowe
Kierunkowy/

wszechkierunkowy
Mikrofony kierunkowe

Cewka telefoniczna

Wejście liniowe

Kompatybilność z systemami FM (wymagany)
odbiornik FM)

OPCJE ODTWARZANIA

Krótki przegląd

ReSound Smart ReSound Control* Phone Clip+ Remote Control 2

ZMIANA GŁOŚNOŚCI I PROGRAMÓW 

Dostosowanie Jedno-/obuuszne Jedno-/obuuszne Obuuszne Jedno-/obuuszne
Wybór programu Bezpośredni Bezpośredni Przełączanie (1-2-3-1…) Przełączanie (1-2-3-1…)
Wybór źródła transmisji Bezpośredni Bezpośredni Przełączanie (1-2-3-1…)
Balans głośności mikrofonów aparatu i przesyłanego dźwięku
Wyciszenie aparatu 

POZOSTAŁE FUNKCJE 

Rozmowy telefoniczne  
Ręczna zmiana nazwy programu (przez użytkownika)
Regulacja niskich i wysokich tonów
Wyświetlacz
Tworzenie ulubionych programów z geolokalizacją lub bez
Korektor Dźwięków**
Regulacja ustawień Generatora Szumów TSG
Odszukiwanie zagubionych aparatów

* Aby korzystać z aplikacji ReSound Control niezbędny jest Phone Clip+ 
** Dotyczy aparatów ReSound Up Smart 9

KONTROLA APARATÓW

• iPhone, iPad, oraz iPod touch
• Phone Clip+
• Jednocześnie mogą być sparowane aż trzy dowolne akcesoria ReSound do transmisji dźwięku
• Pilota RC 2

iPhone Inteligentne Aparaty Słuchowe  Aparaty bezprzewodowe

iPHONE (system iOS7 lub nowszy)
Rozmowy telefoniczne Made for iPhone Phone Clip+ 

Aplikacje  ReSound Smart  ReSound Control

TELEFONY Z SYSTEMEM ANDROID (WYBRANE 
MODELE) *

Rozmowy telefoniczne Phone Clip+ Phone Clip+ 

Aplikacje ReSound Smart  ReSound Control

STARSZE IPHONY LUB INNE TELEFONY Z 
SYSTEMEM ANDROID* 

Rozmowy telefoniczne Phone Clip+ Phone Clip+ 

Aplikacje  ReSound Control  ReSound Control

INNE TELEFONY Z OBSŁUGĄ BLUETOOTH Rozmowy telefoniczne Phone Clip+ Phone Clip+ 

Aplikacje

UWAGA: Możliwe są również inne kombinacje
* Lista modeli telefonów kompatybilnych z aplikacją ReSound Smart dostępna na stronie: www.resound.com/compatibility

TELEFON I APLIKACJE 

* Pierwsza generacja Unite TV nie jest kompatybilna z aparatami ReSound Up Smart

W INTELIGENTNYCH APARATACH RESOUND PACJENCI ZYSKUJĄ 
DOSTĘP DO:

ŁĄ
C

Z
N

O
Ś

Ć



SCHEMAT SYGNALIZACJI LED I JEJ ZNACZENIE

Sygnalizator LED pozwala rodzicom szybko sprawdzić stan 
aparatu słuchowego ReSound Up Smart.

PRZY
URUCHAMIANIU

Normalne Uruchomienie

Tryb samolotowy

ZMIANA 
PROGRAMU

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

System FM/Transmisja

ZMIANA 
GŁOŚNOŚCI

Głośność Góra/Dół

Limit Głośności

STAN 
BATERII Słaba Bateria

Przedstawiamy 
ReSound Up Smart

Sygnalizator LED
pokazuje stan aparatu i baterii

Rożek 
dostępny jest w różnych 
rozmiarach by wygodnie 
przylegać do ucha

Nanopowłoka 
chroni każdy element aparatu  
przed wodą, kurzem i woskowiną - 
w środku i na zewnątrz.

Smukła, atrakcyjna obudowa 
w szerokiej gamie kolorów

Blokada komory baterii
dwukrotnie bardziej wytrzymała niż 
przewidują normy

AKCESORIA UTRZYMUJĄCE APARATY 
RESOUND UP SMART NA MIEJSCU

STICK AND GO - specjalne plastry, które 
zapobiegają zgubieniu aparatu przez 
niemowlęta i młodsze dzieci.

CLIP AND GO - uchwyt, który gwarantuje, 
że  aparat nie wypadnie z  dziecięcego 
wózka.

STARSZE DZIECI
BEND AND GO - stworzone specjalnie 
z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym 
i starszych.
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Bo dzieci zapominają
że je noszą
Aparaty słuchowe ReSound Up Smart posiadają istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka 
zabezpieczenia takie jak np. samoczynnie blokującą się komorę baterii, czy sygnalizacyjną diodę LED, 
dzięki której rodzice mogą szybko sprawdzić stan aparatu.

Aparaty są dostatecznie wytrzymałe aby wyjść naprzeciw potrzebom nawet najbardziej aktywnych 
maluchów. Dyskretne i komfortowe - mocno trzymają się za uchem. Łatwe w zakładaniu akcesoria 
pozawalają utrzymać aparaty na swoim miejscu przez cały dzień. Twoi mali pacjenci mogą 
nieprzerwanie odnosić korzyści ze swoich Inteligentnych Aparatów Słuchowych.

ReSound Up Smart jest dostępny w  szerokiej gamie atrakcyjnych kolorów oraz wielu rodzajach 
obudowy (BTE, P-BTE oraz SP-BTE). Wszystkie modele posiadają komunikację między-uszną oraz 
Made for iPhone.

Średni
Blond 

Jasny
blond

Ciemny
Brąz

Perłowy
Biały

Stalowo
Szary

Antracyt

CzarnySrebrny Wyścigowa
Czerwień

Błękit 
Oceanu

Różowy Niebieski

ODBIORNIKI FM
Każdy z  modeli ReSound Up Smart jest w  pełni kompatybilny ze 
wszystkimi systemami FM używanymi w szkołach. 

Dedykowana stopka FM posiada również złącze DAI - Bezpośrednie 
Wejście Audio (ang. Direct Audio Input), które służy do podłączania 
mikro-odbiornika FM oraz (jeśli zajdzie taka potrzeba) przewodowego 
połączenia z komputerem.Odbiornik FM Złącze wejścia DAI



Works with 

AndroidTM

Bo dyskretna obsługa to spokój 
rodziców i radość dzieci

Dzieci w  wieku szkolnym i  nastolatkowie mogą korzystać  
z  bardziej zaawansowanych, intuicyjnych funkcji aby jeszcze lepiej 
spersonalizować swoje słyszenie. Mogą regulować głośność, 
stosunek niskich i wysokich tonów - a nawet wyciszyć szum otoczenia. 
Co więcej, mają możliwość zapisywania ustawień i  oznaczania ich 
lokalizacji - innych w szkole i w domu - tak aby znajdując się w danym 
miejscu aparaty samodzielnie i  automatycznie przełączały się  
na odpowiednie ustawienia.

Aplikacja ReSound Smart pozwala rodzicom na dyskretną obsługę aparatów słuchowych 
swojego dziecka. Mogą zmieniać programy akustyczne albo zmieniać głośność dźwięków 
przesyłanych z bezprzewodowych akcesoriów ReSound, takich jak Multi Mic lub Unite  
TV 2. Co ważniejsze, dzięki funkcji “Szukaj” mogą odnaleźć zagubione aparaty słuchowe.

Bo podstawowa kontrola
to dobry początek

Aplikacja ReSound Control, za pomocą Phone 
Clip+, łączy się z dowolnym telefonem z Bluetooth. 
Rodzice mogą używać aplikacji Control, aby zmienić 
program w   aparatach ReSound Up Smart bądź 
uruchomić akcesoria takie jak Multi Mic czy Unite 
TV 2. 
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Najwyższa Zaawansowana Podstawowa

Poziomy 
technologiczne

ReSound Up Smart 9 ReSound Up Smart 7 ReSound Up Smart 5

Platforma ReSound SmartRangeTM

Platforma ReSound RangeTM II

Technologia Surround Sound od ReSoundTM

Modelowanie

Kompresja WARPTM - liczba pasm 17 17 9

Optymalizator Środowiskowy

Technologia Sound ShaperTM

Podbicie Niskich Częstotliwości Bass Boost *tylko dla modelu 98 

Oczyszczanie

NoiseTrackerTM II

Spersonalizowana Redukcja Hałasu

WindGuardTM

Ekspansja

Równoważenie

Obuuszna Kierunkowość (Binaural DirectionalityTM)

Procesor Miksera Kierunkowości

- Regulowany Mikser Kierunkowości

Naturalna KierunkowośćTM II

Synchronizowany SoftSwitchingTM

SoftSwitchingTM

Adaptacyjna Kierunkowość AutoScopeTM

Adaptacyjna Kierunkowość MultiScopeTM

Adaptacyjna Kierunkowość

Obuuszny Optymalizator ŚrodowiskowyTM II

Optymalizator ŚrodowiskowyTM

Stabilizacja

DFS UltraTM II

- Program Muzyczny

Auto DFS

Wygoda

Synchronizacja Zmiany Programów

Synchronizacja Zmiany Głośności

SmartStartTM

PhoneNowTM

Comfort PhoneTM

Nanopowłoka iSolateTM

Funkcje Dopasowania

Regulatory wzmocnienia 9 9 9
W pełni elastyczne programy 4 4 4
Synchronizowany Manager AkceptacjiTM

Analizator PokładowyTM II

Strategia wzmocnienia (WDRC/półliniowe/liniowe) *tylko dla modelu 98

Audiometria In Situ

Łączność Bezprzewodowa

Łączność Bezprzewodowa 2.4 GHz

Komunikacja Między-Uszna w Technologii 2.4 GHz

Bezpośrednia transmisja audio (Made for iPhone)*

Dopasowanie bezprzewodowe z AirLink 2 lub NoahLink Wireless

ReSound Unite TV 2, Pilot RC 2, Phone Clip+, Micro Mic, Multi Mic

Aplikacja ReSound Control TM (wymagany Phone Clip+)

Aplikacja ReSound Smart TM



Zakres dopasowania aparatów 
UPS98 ora UPS98M
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Specyfikacja 
techniczna

UPS98-DLW
UPS598M-DLW

UPS88-DLW POWER
UPS88M-DLW Power

UPS88-DLW High Gain/Power
UPS588M-DLW HIGH  

GAIN/POWER

IEC 60118-0
IEC 711

Symulator ucha

IEC 60118-7
Sprzęgacz 2cc

IEC 60118-0
IEC 711

Symulator ucha

IEC 60118-7
Sprzęgacz 2cc

IEC 60118-0
IEC 711

Symulator ucha

IEC 60118-7
Sprzęgacz 2cc

RTG (60 dB SPL na wejściu) 1600 Hz/HFA 61 54 55 51 57 50 dB

FOG (50 dB SPL na wejściu)
Max.

1600 Hz/HFA
86
75

83
69

74
66

67
62

80
72

72
68

dB

MPO (90 dB SPL na wejściu)
Max.

1600 Hz/HFA
145
136

141
131

139
133

131
128

139
133

131
128

dB SPL

Całkowite zniekształcenia harmoniczne
500 Hz
800 Hz

1600 Hz

3,5
1,0
1,2

4,0
0,7
0,9

1.2
0.8
0.7

1.0
0.4
0.5

1.3
0.7
0.5

0.7
0.4
0.4

%

Czułość cewki (1 mA/m na wejściu)
Maksymalna czułość cewki @ 1mA/m
Czułość cewki HFA-SPLIV @ 31.6 mA/m(ANSI)

Max.
HFA

1600 Hz / HFA

116
-

106

-
116
101

101
94
-

-
92

111

107
99
-

-
98
111

dB SPL

Równoważny poziom szumów (bez redukcji hałasu)
Równoważny poziom szumów dla 1/3 oktawy (bez redukcji 
hałasu)

1600 Hz
22
9

26
-

23
9

20
-

23
9

21
-

dB SPL

Pasmo przenoszenia (DIN 45605) 100-5830 100-5860 100-7080 100-6170 100-6240 100-4960 Hz

Pobór prądu (Czuwanie / Praca) 1,3 / 1,7 1,3 / 3,3 1,1 / 1,2 1,1 / 1,2 1,1 / 1,2 1,1 / 1,1 mA

UPS77/UPS77M 
Otwarty (bez wkładki)

UPS77/UPS77M 
Zamknięty (sam przewód)

IEC 60118-0 / IEC 711
IEC 60118-7 / ANSI S3.22

Symulator 
ucha

Sprzęgacz 
2cc

Symulator 
ucha

Sprzęgacz 
2cc

Symulator 
ucha

Sprzęgacz 
2cc

RTG (60 dB SPL na wejściu) 1600 Hz/HFA 44 41 47 47 45 40 dB

FOG (50 dB SPL na wejściu)
Max.

1600 Hz/HFA
62
53

51
46

66
56

59
52

64
56

55
49

dB

MPO (90 dB SPL na wejściu)
Max.

1600 Hz/HFA
130
126

122
118

134
130

128
123

132
125

122
117

dB SPL

Całkowite zniekształcenia harmoniczne
500HZ
800 Hz

1600 Hz

0.2
0.5
0.4

0.1
0.2
0.5

0.5
0.6
0.6

0.4
0.4
0.5

2.2
2.3
0.7

1.8
1.5
0.5

%

Czułość cewki (1 mA/m na wejściu)
Maksymalna czułość cewki @ 1mA/m
HFA – SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)

Max.
1600 Hz / HFA

HFA

91
81
-

-
75
99

94
84
-

-
81

106

94
82
-

-
77
98

dB SPL

Równoważny poziom szumów (bez redukcji hałasu)
Równoważny poziom szumów dla 1/3 oktawy (bez 
redukcji hałasu)

23 23 23 22
24
11

22
- dB SPL

10 10 100-7150 100-7110

Pasmo przenoszenia (DIN 45605/ANSI) 100-6900 100-6770 100-7080 100-6850 1.1 / 1.2 1.1 / 1.2 Hz

Pobór prądu 1.1 1.2 1.1 1.2 133 133 mA

d
B

 H
L

Częstotliwość (Hz)

Otwarty

Zamknięty

UPS977-DLW
UPS777-DLW
UPS577-DLW
UPS577M-DLW

UPS998-DLW
UPS798-DLW
UPS598-DLW
UPS598M-DLW

UPS988-DLW
UPS788-DLW
UPS588-DLW
UPS588M-DLW

d
B

 H
L

Częstotliwość (Hz)
Konfiguracja Power (P) Konfiguracja High Power (HP)

Częstotliwość (Hz) Częstotliwość (Hz)

d
B

 H
L
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© © 2016 GN ReSound A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem towarowym przedsiebiorstwa GN ReSound A/S. 
Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod oraz iPod touch stanowią znaki towarowe przedsiębiorstwa Apple Inc., zarejestrowanego w USA 
oraz pozostałych państwach. App Store stanowi znak usługowy przedsiębiorstwa Apple Inc. Android oraz Google Play stanowią znaki 
towarowe przedsiębiorstwa Google Inc. Powielana/kopiowana ikona robota Android pochodzi ze źródeł stworzonych i udostępnionych 
przez Google. Jest ona użytkowana zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons Attribution License, wersji 3.0. Dolby 
i symbol double-D stanowią zastrzeżone znaki towarowe przedsiębiorstwa Dolby Laboratories. Bluetooth stanowi znak towarowy 
przedsiębiorstwa Bluetooth SIG, Inc.

Dzięki funkcjom inspirowanym naturalnym działaniem ucha ReSound pomaga odkryć słyszenie na nowo. Naszym celem jest sprawić aby 
Twoi pacjenci mogli cieszyć się aktywnym, satysfakcjonującym i pełnym wrażeń życiem. Bez względu na niedosłuch.

ReSound Up Smart wykorzystuje wiodące w branży technologie ReSound aby dbać o słuch dzieci i nastolatków. W połączeniu z ReSound 
Micro Mic i Multi Mic, wyjątkowymi nadajnikami FM, bezprzewodową transmisją z iPhona, iPada oraz iPoda touch ReSound Up Smart 
zapewnia niezbędne podstawy do zmaksymalizowania rozwoju mowy i języka dzieci w każdym wieku. Dzięki dostępnym akcesoriom, 
takim jak Micro Mic i Multi Mic od ReSound, szerokiej gamie najwyższej jakości rozwiązań dla systemów FM oraz funkcji odtwarzania 
bezprzewodowego z iPhona, iPada i iPoda touch, Up Smart od ReSound tworzy podstawy do optymalnego, najpełniejszego rozwoju 
mowy i języka u dzieci - niezależnie od ich wieku.

www.resound.com/upsmart 
www.resound-polska.pl

Producent

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7 
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11 
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




