
Otrzymaj więcej  
z każdego dnia

Dla ubytków znacznych oraz głębokich



  

przejrzyście
Usłysz codzienność  

niezwykle



  

Wyobraź sobie rozmowę w zatłoczonej restauracji czy 
spacer po ruchliwej ulicy mając możwiość odbierania 
dźwięków otoczenia i mowy z jeszcze większą czystością 
niż do tej pory. Dzięki Inteligentnemu Słyszeniu ReSound 
jest to możliwe. 

Inteligentne aparaty słuchowe robią to dzięki połączeniu 
najlepszej jakości dźwięku z nowymi możliwościami 
łączności ze światem, który Cię otacza. Adaptując się do 
środowiska optymalizują dźwięki, które chcesz usłyszeć. 

Dzięki nowym aparatom słuchowym ENZO 3D dla 
ubytków znacznych oraz głębokich, zawsze będziesz 
świadomy dźwięków, które Cię otaczają - bez znaczenia, 
z której strony one pochodzą. 

Tara Svensson, 38
Użytkownik aparatów ENZO 3D

Po raz pierwszy 
jestem tak 

podekscytowana 
jakością moich 

aparatów 
słuchowych

Dowiedz się więcej o Inteligentym Słyszeniu 
w aparatach ENZO 3D na resound-polska.pl



Dzięki ReSound  
ENZO 3D otrzymujesz:

Usłysz więcej 
mowy 
w hałasie

Większej czystości 
dźwięków, które Cię otaczają

60% 

60% 
Lepszego 
zrozumienia 
mowy w hałasie



Rune Lindroth, 42
Użytkownik aparatów ENZO 3D

Doskonale 
czysty dźwięk !



Otrzymaj więcej w ciągu całego 
dnia dzięki akcesoriom 
bezprzewodowym 
Transmisja dźwięków z  całej gamy bezprzewodowych 
akcesoriów ReSound daje Ci znacznie więcej doznań 
dźwiękowych. Możesz oglądać telwizor ustawiony na 
Twoim własnym, komfortowym poziomie głośności, 
podczas gdy pozostali dopasowują go sobie do własnych 
potrzeb. Usłyszysz mowę znacznie wyraźniej w hałaśliwym 
środowisku i z dużej odległości. 

70% Zrozumienie mowy podczas 
rozmów telefonicznych jest 
o 70 % lepsze przy użyciu 
wideorozmowy FaceTime 
w porównaniu z klasycznym 
odbieraniem rozmów. Spraw 
by rozmowy telefoniczne 
były dla Ciebie bardziej 
komfortowe. 

Działają jak 
bezprzewodowe 
słuchawki
Dzięki technologii Made for iPhone, możesz transmitować 
rozmowę telefoniczną, muzykę i  więcej bezpośrednio 
z iPhon’a, iPad’a czy iPod’a do Twoich aparatów słuchowych 
- tak jak robią to bezprzewodowe stereofoniczne słuchawki. 

Jeśli jesteś użytkownikiem telefonu z  systemem Android 
posiadającym funkcję Bluetooh, dalej możesz przesyłać 
dźwięk, rozmowy telefoniczne czy muzykę dzięki 
dyskretnemu akcesorium Phone Clip +. 

Lepszej 
zrozumiałości 

mowy przy 
użyciu FaceTime



Works with 

AndroidTM 

Dowiedz się więcej o akcesoriach bezprzewodowych 
ReSound na resound-polska.pl

Rune Linderoth, 42
Użytkownik aparatów ReSound ENZO 3D

To niesamowite, 
że mogę 

bezpośrednio 
transmitować 

dźwięk do 
moich aparatów 

słuchowych

ReSound  
Micro Mic

ReSound  
Multi Mic

ReSound  
TV Streamer 2

ReSound  
Phone Clip+
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Dowiedz się więcej o Asystencie ReSound 
na resound-polska.pl

Kontrola
 i wsparcie są  
zawsze w zasięgu ręki
Aparaty ReSound ENZO 3D automatycznie 
dostosowują się do środowiska, w którym przebywasz. 
Czasami jednak potrzeba więcej wsparcia. Jeśli 
doświadczasz trudności w odczuciu dźwięków, możesz 
opisać problem w wiadomości i wysłać ją bezpośrednio 
do Twojego protetyka słuchu używając do tego 
Asystenta ReSound w aplikacji ReSound Smart 3D. 

Odbierz 
zawiadomienie

Asystent ReSound
Jak działa:

Ty Protetyk Słuchu

Wyślij 
prośbę 
o pomoc 
z poziomu 
aplikacji 

Otrzymaj 
aktualizacje 
ustawień oraz 
wiadomość

Wyślij 
aktualizacje, 
nowe ustawienia 
czy wiadomość

Rune Lindroth, 42
Użytkownik aparatów ReSound 

ENZO 3D

Miło jest mieć 
kontrolę pod reką



Znajdź moje aparaty słuchowe
Twoi pacjenci nigdy nie zgubią swoich aparatów, 
mogą sprawdzić ostatnią lokalizację, w której 
były połączone one z telefonem na mapie.

Geo-tagowanie ulubionych miejsc
Pacjenci mogą dodać swoje ulubione 
ustawienie jako program przypisany do 
konkretnego położenia geograficznego. 
Następnym razem, gdy będzie w danej 
lokalizacji aparaty automatycznie przełączą 
się na ulubione ustawienie. 

Korektor Dżwięku
Dla lepszej przejrzystości dźwięku pacjenci 
mogą zwiększyć skupienie na mowie, 
zredukować hałas otoczenia, czy nawet 
zmniejszyć szum wiatru w aparatach 
słuchowych. 

Dowiedz się więcej o aplikacji ReSound Smart 3D na 
resound-polska.pl

Spersonalizuj swoje 
słuchowe doznania
Aplikacja ReSound Smart 3D pozwala 
kontrolować Twoje aparaty słuchowe 
bezpośrednio z poziomu telefonu. Od 
wietrznego pola do piłki nożnej po 
zatłoczoną restauracje - nieważne 
gdzie spędzasz swój dzień, masz 
pełną kontrolę nad poczuciem 
dźwięków, które Cię otaczają. 



Polegaj na nim 
przez cały dzień 
Cały dzień, każdego dnia - możesz być pewny, że 
Twoje aparaty ENZO 3D dostosują się do Twojego 
trybu życia. Najmniejszy aparat słuchowy ReSound 
ENZO 3D dla ubytków słuchu od znacznego 
po głęboki jest dyskretny i  daje 12 dni pełnego 
wykorzystania nawet przy 4 godzinnej dziennej 
transmisji rozmów telefonicznych czy muzyki*. 

Każdy element aparatu słuchowego ReSound 
ENZO 3D, zarówno wewnątrz jak i  na zewnątrz 
jest pokryty powłoką iSolate, która chroni go przed 
wilgocią, brudem, kurzem czy woskowiną. Możesz 
więc śmiało bez ryzyka spacerować w deszczu czy 
zanieczyszczonym środowisku.

*Dotyczy ReSound ENZO 3D BTE 98



 High Power 
BTE 88 (13)  

z metalowym rożkiem

Super Power  
BTE 98 (675)

Zakres produktów

Marmurkowy 
Szary

Szary Perłowo Biały Antracyt Czarny

Beżowy Jasny Blond Średni Blond Ciemny Brąz Połyskujący 
Czarny

Kolory



Tak samo jak Ty, my również jesteśmy skupieni na ludziach 
z  ubytkiem słuchu. To oni są w  centrum wszystkiego co 
robimy. Razem możemy stworzyć świat, w którym osoby 
z  ubytkami słuchu z  sukcesem zaadaptują się do życia 
z  aparatami słuchowymi. Tworzymy świat, w  którym 
będą się czuli się bardziej zaangażowani. Gdzie będą mieli 
kontrolę nad swoim słuchem i będą mogli słyszeć więcej, 
robić więcej niż kiedykolwiek sądzili, że to możliwe.

ReSound jest częścią Grupy GN - pioniera i  światowego 
lidera rozwiązań audio w  aparatach słuchowych 
ReSound oraz marki Jabra produkującej najwyższej klasy 
rozwiązania telefoniczne dla zastosowań biznesowych 
i  sportowych. Założony w  1869 roku zatrudnia ponad 5 
000 osób, notowany na NASDAQ OMX Copenhagen, GN 
sprawia, że życie jest lepsze.

Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc swoim 
pacjentom w pełni wykorzystać możliwości słuchu dzięki 
ReSound ENZO 3D na pro.resound-polska.pl

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. Obroncow Tobruku 1/1, 
10-092 Olsztyn
Tel. +48 89 651 06 80
biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl

© 2017 GN Hearing A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem 
towarowym firmy GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, iPhone, iPad oraz iPod touch są 
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w  Stanach Zjednoczonych 
i  innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych i  innych krajach. Android, Google Play i  logo Google Play są znakami 
towarowymi firmy Google Inc. Robot Android jest odtwarzany lub modyfikowany 
z  pracy utworzonej i  udostępnianej przez Google i  używany zgodnie z  warunkami 
opisanymi w licencji Attribution Creative Commons 3.0. Dolby i symbol podwójnego D
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Słowo i  logo 
Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.
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facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal


