
ReSound ONE

Usłysz więcej niż inni



Natura stworzyła kształt Twojego ucha tak, aby idealnie uchwycić dźwięki wokół Ciebie,  

a ponieważ kształt każdego ucha jest wyjątkowy, dźwięk, który słyszysz, też jest wyjątkowy.

Większość aparatów słuchowych przechwytuje dźwięk tylko zza uszu. Nie jest to zgodne z 

zamierzeniami natury, więc dźwięk wydaje się ujednolicony, nienaturalny i niekompletny.

ReSound ONE™ z M&RIE zmienia to wszystko dzięki całkowicie nowej klasie w pełni 

funkcjonalnych* aparatów słuchowych, które wykorzystują unikalny kształt ucha do 

odbierania wszystkich dźwięków zgodnie z zamierzeniami natury.

Przedstawiamy prawdziwie zindywidualizowane, pełniejsze wrażenia dźwiękowe, 

zaprojektowane specjalne dla Ciebie.
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*Mikrofon w uchu i dwa standardowe mikrofony kierunkowe, funkcje kierunkowości, bezprzewodowe przesyłanie dźwięku

Nasza najbardziej 
naturalna jakość 



Przedstawiamy przełomowy M&RIE
Pierwszy na świecie w pełni funkcjonalny aparat słuchowy z M&RIE (mikrofon i odbiornik w uchu),  

z dwoma tradycyjnymi mikrofonami i trzecim dyskretnie umieszczanym w przewodzie słuchowym. 

PIERWSZA POZYCJA
Umieszczenie mikrofonu w uchu zamiast za nim i wykorzystanie unikalnego kształtu ucha  

do odbierania dźwięku daje najprawdziwsze poczucie przestrzeni i lokalizacji dźwięków.

STWORZONY DO PRACY Z TOBĄ 
Zanurz się w zindywidualizowanym doświadczeniu z codziennym otoczeniem dźwiękowym 

wzbogaconym o kierunek i głębię. Ty i Twój aparat słuchowy działacie jako jedność.

INSPIROWANE ORGANICZNYM SŁUCHEM 
Nasza filozofia dźwięku zapewnia mózgowi wszystko, czego potrzebuje do przetwarzania dźwięku, 

dzięki czemu dostrojenie i cieszenie się rozmowami w każdej sytuacji staje się proste.

ReSound ONE. Usłysz więcej niż inni. Współpracuje z Tobą.

Podobnie jak 
odcisk palca, 
Twój słuch jest 
jedyny w swoim 
rodzaju. 

Mikrofon #1

Mikrofon #2

*Mikrofon w uchu i dwa standardowe mikrofony kierunkowe, funkcje kierunkowości, bezprzewodowe przesyłanie dźwięku.



Kształtuj swoje 
doświadczenie 

Dzięki pełnej kierunkowości ReSound ONE automatycznie 

dostosowuje się do Twojej sytuacji słuchowej.  

POD KONTROLĄ
Zawsze jesteś w najlepszej pozycji, aby usłyszeć, co jest ważne i 

możesz nadal wygodnie monitorować dźwięki wokół siebie. Pozwalaj 

mózgowi zadecydować, czego to właśnie Ty chcesz słuchać, a nie 

Twoje aparaty słuchowe.

PO PROSTU BEZ WYSIŁKU
Poczujesz się swobodnie i bez wysiłku będziesz angażować się 

w kontakt z innymi i zmieniającym się otoczeniem, nawet tym 

hałaśliwym lub w trudnych sytuacjach akustycznych.

W najtrudniejszych warunkach akustycznych włącz Ultra Focus. 

Niewidzialna wiązka wykrywania dźwięku koncentruje się na mowie

osoby, która znajduję się przed Tobą, bez izolowania Cię od innych 

dźwięków, dając komfort i bezpieczeństwo.

SKUP SIĘ NA ŻYCIU 
Nasza zaawansowana technologia pomaga czuć się wystarczająco 

pewnie, aby moć pozwolić sobie na komfort rozmowy w sytuacjach, 

których unikałeś w przeszłości.
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Lepsze słyszenie w każdych warunkach
Wspaniałe wrażenia słuchowe 1:1 



Możliwość ładowania i obszerna łączność.

NAŁADUJ I KORZYSTAJ 
ReSound ONE ma najdłuższą żywotność baterii wielokrotnego 

ładowania. Wybierz jedno z dwóch stylowych i przenośnych

etui do ładowania, które będzie dostosowane do Twoich potrzeb i 

stylu życia.  

STRUMIENIOWA MUZYKA, AUDIO I POŁĄCZENIA
Przesyłaj strumieniowo dźwięk bezpośrednio ze swojego iPhone’a lub 

smartfona z systemem Android™ do aparatów słuchowych ReSound 

ONE i kontroluj je za pomocą inteligentnej aplikacji ReSound 3D, 

wszystko za pośrednictwem Bluetootha®.

Wszechstronna gama akcesoriów bezprzewodowych zapewnia 

jeszcze więcej opcji, aby połączyć się z dźwiękami i urządzeniami,  

z których korzystasz każdego dnia np. telewizora.
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Połącz się 
z ludźmi 
i swoim 
światem



Zaprojektowany z myślą  
o najwyższym  
komforcie, dyskrecji  
i wydajności 

Każdy szczegół ReSound ONE był
zaprojektowany w jednym celu - Twoim.

SUBTELNE WYKOŃCZENIE
Nowoczesny, dyskretny dźwiękowód 

osadzony jest niżej na uchu, z jednym 

punktem styku z tyłu. ReSound ONE  

to nasz najbardziej wygodny i dyskretny 

aparat słuchowy.

BOGACTWO KOLORÓW
Wybierz spośród ponadczasowej gamy 

naturalnych kolorów, aby wtopić się w 

skórę lub kolor włosów.
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Ponownie 

zjednocz się  

ze swoim światem 

i słuchaj zgodnie  

z intencjami 

natury.

Ciepły szary

Głęboka czerń

Espresso

Błyszczący srebrny

Szampański

Grafit

Złoty

Brązowy



W ReSound rozumiemy, jak ważne jest posiadanie narzędzia, któremu można zaufać. Takiego, które bazuje na najnowszej technologii,  
ale także realizuje nadrzędną zasadę, aby pomóc osobom z ubytkiem słuchu żyć bez żadnych ograniczeń. Praktykujemy to podejście  
już od 150 lat. 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 GN Group - pionierskiej firmy zapewniającej doskonały dźwięk od wiodących na świecie aparatów słuchowych 
ReSound po biurowe i sportowe zestawy słuchawkowe Jabra. Grupa GN została założona w 1869 roku, zatrudnia ponad 5 000 osób  
i jest notowana na NASDAQ OMX w Kopenhadze.

Dowiedz się więcej o ReSound One.

resound.com.
gnp.com.pl

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

© 2020 GN Hearing A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem towarowym firmy GN Hearing A / S. Apple, logo Apple, iPhone iPad i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. 
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android, Google Play i logo Google Play 
są znakami towarowymi Google LLC. Dolby i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Słowo Bluetooth znak i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
należącymi do Bluetooth SIG, Inc.M
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