
BRZMI DOBRZE



Wiele osób ma ubytek słuchu. Na dodatek większość zna kogoś kto ma 
problemy ze słuchem. Zapytaliśmy więc kilka osób, co sądzą o nowym 
aparacie słuchowym, który bez problemu zaspokaja potrzebę lepszego 
słyszenia, rozumienia mowy i wytrzymałości.

Wodoodporny aparat słuchowy 

byłby idealny dla mojego dziadka.

Byłoby wspaniale 

gdybym nie musiała 

krzyczeć do telefonu 

w trakcie rozmowy 

z moją ciocią.

Naprawdę chciałbym móc lepiej 

śledzić tok rozmowy, podczas 

spotkań rodzinnych.

Aparaty słuchowe, które nie gwiżdżą 

kiedy przytulam moje wnuki? 

To rzeczywiście brzmi dobrze.

Jaka była odpowiedź? Brzmi dobrze!



RESOUND VEA
ReSound Vea™ wyznacza nowy standard w podstawowym 
segmencie aparatów słuchowych dla Twoich wrażliwych 
na cenę pacjentów. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, 
zarówno pierwszorazowi jak i doświadczeni użytkownicy 
będą mogli cieszyć się znaczną poprawą słyszenia. 
Znowu będą mogli żyć pełnią życia! Będą zadowoleni 
i szczęśliwi. Za cenę na jaką mogą sobie pozwolić.



VEA BRZMI DOBRZE

VEA JEST PROSTA

ReSound Vea™ dostarcza znakomity dźwięk wielu ludziom. Zaawansowany 
system redukcji sprzężeń eliminuje sprzężenia, nawet w trudnych sytuacjach. 
Wyszukana redukcja hałasu pozostawia czysty dźwięk. Adaptacyjna 
Kierunkowość ze Zintegrowaną Redukcją Szumu Wiatru oraz funkcją 
SoftSwitching™ zapewnia komfort i rozumienie mowy w hałasie.

Zaawansowana technologia. Tak. Łatwe dopasowanie. Tak. 
Prostota obsługi. Tak. Dzięki programowi Aventa, AutoFit i Speedlink 
możesz dopasować aparaty swoim pacjentom komfortowo, dokładnie 
i szybko. Audiometria in-situ pozwala uzyskać dokładny audiogram 
w dowolnym miejscu - bez kabiny badań. ReSound Vea™ przybliża Cię 
do do natychmiastowego dopasowania jak nigdy dotąd!



VEA JEST 
ELASTYCZNA
Jedna rodzina aparatów. Sześć modeli. Trzy poziomy technologiczne. 
Szeroki zakres dopasowania. To nasza recepta na elastyczność. Możesz 
zaprotezować niemal każdy ubytek słuchu i sprostać wszystkim wymaganiom.
ReSound Vea™ jest tak silny, że sprosta rosnącym potrzebom wzmocnienia 
Twoich pacjentów, jeśli ich słuch będzie się pogarszać.

VEA JEST TRWAŁA
Rzadsze naprawy. Szczęśliwi klienci. Nanopowłoka iSolate ™ chroni obudowę 
i każdy element aparatu ReSound Vea™ - z zewnątrz i od środka.
Wilgoć od razu splywa z aparatu.
ReSound Vea™ trzyma się uszu Twoich pacjentów ale z dala od napraw.



Otwarte    Klasyczne      Otwarte     Klasyczne          Klasyczne    

Reference test gain (60 dB SPL wejście)

Specyfikacja techniczna

Full-on gain (50 dB SPL )wejście

Maksymalny poziom wyjściowy (90 dB SPL wejście)

Równoważny poziom szumu, bez redukcji szumów
Równoważny poziom szumu, bez redukcji szumów, 1600 Hz, 1/3 oktawy

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

h

VE60 jest dostępna tylko w ReSound Vea™ 3                                                                                                                                                  IEC 60118-0I EC 711 Symulator ucha

Pasmo przenoszenia (DIN 45605)

Pobór prądu (czuwanie / praca)

Standardowy czas pracy baterii (rodzaj baterii)

Czułość cewki (1 mA/m wejście)
Pełna czułość cewki @ 1mA/m
HFA- SPLIV @ 31.6 mA/ m (ANSI)



JASNY

Standardowy kolor. Proszę sprawdzić lokalny schemat kolorów 
dla wewnątrzusznych aparatów słuchowych. 
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ReSound VeaTM

Kolory zausznych
aparatów słuchowych

ReSound Vea
kolory modeli wewnątrzusznych

Kluczowe funkcje

Jakość 
dźwięku

Wydajność 
w hałasie

Łatwość 
obsługi

Elastyczne 
dopasowanie

Ochrona

* Niedostępne w VE10 
** Tylko 1 w pełni konffigurowalny program w VE10 
*** Dostępne tylko w VE60 i VE70 oraz VE80

Kompresja WARP TM - liczba kanałów

Dual StabilizerTM II DFS z WhistleControl

StabilizerTM II DFS z WhistleControl

Ekspansja

Adaptacyjna Kierunkowość ze Zintegrowaną Redukcją Hałasu™*

SoftSwitching™*

Stała Kierunkowość*

Noise Tracker™ II

Noise Tracker™

Cewka telefoniczna

Bezpośrednie Wejście Audio (DAI)

Datalogging

Regulatory wzmocnienia

W pełni konfigurowalne programy/wszystkich programów**

Audiometria in-situ***

SmartStart™

PhoneNow™

Nanopowłoka iSolate™



VEA JEST OD 
RESOUND

®ReSound  zapewnia doskonały dźwięk stosując innowacyjne 
rozwiązania łączące nieszablonowe myślenie i projektowanie 
z najnowocześniejszą technologią – wszystko dzięki wnikliwym
badaniom audiologicznym i głębokiemu zrozumieniu potrzeb 
osób z ubytkami słuchu.
ReSound Vea nie jest wyjątkiem.
www.resound.com/vea

Dystrybutor w Polsce

GNP Magnusson 

Aparatura Medyczna Sp. z o.o.

Al. Obrońców Tobruku 1/1

10-092 Olsztyn

biuro@magnusson.net.pl

www.magnusson.net.pl

ReSound i rediscover hearing są zarejestrowanymi znakami towarowymi GN ReSound Group. © 2010 GN ReSound Group, wszelkie prawa zastrzeżone.

Siedziba główna Wielka Brytania Australia Nowa Zelandia Kanada
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