
ReSound Key

DLA PROFESJONALISTÓW

Nowe niezbędne akcesoria dla pacjentów
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Każdy zasługuje  
na doskonały słuch

W ReSound wierzymy, że każdy zasługuje na wspaniałe,  

zindywidualizowane wrażenia słuchowe.

Przedstawiamy ReSound KeyTM, naszą kolekcję aparatów słuchowych w kategorii podstawowej, 

która oparta jest na sprawdzonej i najwyższej jakości technologii słuchowej  

oraz naszej filozofii organicznego słyszenia. Możesz polecić swoim pacjentom naturalne  

i zindywidualizowane rozwiązanie, zapewniając im optymalne wskazówki na drodze  

do lepszego słyszenia. Rozwijaj swój gabinet protetyki, oferując swoim pacjentom nowe  

możliwości w usłyszeniu otaczającego ich świata.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY RESOUND KEY

Łączność z Bluetooth® 

Low Energy

Czysty dźwięk  

i audiologiczne funkcje 

premium  

Bezpośrednia transmisja 

strumieniowa audio  

z urządzeniami iOS i AndroidTM

Kompletna  

i konkurencyjna gama 

akcesoriów 

Zdalna opieka 

protetyka słuchu

Łatwe ładowanie urządzenia 

oraz  praca do 30 godzin  

na jednym ładowaniu
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Oferta uznana 
przez ekspertów 
ReSound
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Organiczne słyszenie 
Od samego początku filozofia dźwięku ReSound 
polega na naśladowaniu naturalnego procesu 
słyszenia i pozwala ludziom łączyć się  
z otaczającym ich światem w najbardziej intuicyjny 
oraz naturalny sposób. Filozofia ta oparta jest na 
naszej inspiracji dotyczącej funkcjonowania ucha  
i naturalnego sposobu słyszenia.
Naszym celem jest projektowanie aparatów 
słuchowych, które idealnie pasują do stylu życia 
użytkownika - nie odwrotnie.



5

Dzięki ReSound Key Twoi pacjenci będą mogli cieszyć się czystym, naturalnym 

dźwiękiem, którego potrzebują, aby brać czynny udział w codziennych 

rozmowach oraz poradzić sobie w hałasie. Mogą czuć się pewniej podczas 

codziennych czynności oraz łatwo i bez wysiłku rozmawiać z bliskimi, słysząc 

jednocześnie dźwięki wokół .

NOWOŚĆ: LEPSZE SŁYSZENIE DOOKOŁA 

ReSound Key z Naturalną Kierunkowością II zapewnia lepsze słyszenie 

w hałasie, umożliwiając współpracę obu uszu. Zapewnia użytkownikom 

skoncentrowaną odpowiedź w jednym uchu, umożliwiając jednocześnie 

monitorowanie otoczenia w drugim. Świadomość otoczenia i łatwość słuchania 

poprawia się bez znaczącego zmniejszenia korzyści kierunkowych1. Pacjenci 

słyszą mowę w hałasie po bokach i za sobą, a nie tylko przed sobą2,  

co zapewnia bardziej naturalne słyszenie. W wyniku czego nie tracą energii  

na skupianiu się na mowie.3

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO LEPSZEGO SŁYSZENIA

Pacjenci korzystają z wielu funkcji, które wykorzystują moc obuusznego 

słyszenia i naturalną jakość dźwięku.

• Dźwięki o natężeniu do 116 dB SPL są rejestrowane bardzo wyraźnie

• Kompresja WARP mapuje głośność i częstotliwości w oparciu o funkcję 

ludzkiego ślimaka

• NoiseTracker II redukuje hałas tła, ułatwiając słuchanie

• DFS Ultra II dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia, aby zapobiec 

sprzężeniom i utrzymać odpowiednie wzmocnienie

CO MÓWIĄ UŻYTKOWNICY APARATÓW RESOUND KEY

Użytkownicy dostrzegają poprawę jakości słyszenia bez wkładania  

w słyszenie dużego wysiłku Używają ReSound Key w wielu różnych sytuacjach 

akustycznych. 

Częściej uczestniczą w czynnościach życia codziennego. Ich współmałżonkowie 

również zauważają poprawę słyszenia.3

1. W porównaniu z obustronnym dookólnym i obustronnym kierunkowym. Cord i wsp. 2007; Bentler i wsp. 2004.
2. W porównaniu z obustronnym kierunkowym. Hornsby i Ricketts 2007; Jespersen i wsp. 2017.
3. W porównaniu z brakiem aparatów słuchowych. Schumacher 2020.

Usłysz pewność siebie
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Wysoka jakość technologii  
i wzornictwa

Dzięki szerokiej gamie modeli  ReSound Key możesz mieć pewność, że znajdziesz odpowiednie 

rozwiązanie dla swoich pacjentów. ReSound Key bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach ReSound klasy 

premium. Niezależnie od tego, który model ReSound Key polecisz jest on wyposażony w wysokiej jakości 

technologię i niezawodną, łatwą w obsłudze konstrukcję.

MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA JEST TERAZ NIEZBĘDNA 

Akumulator ReSound Key zapewnia zasilanie wystarczające na więcej niż jeden dzień, dzięki czemu Twoi 

pacjenci mogą się zrelaksować i zająć swoimi zajęciami. Z ReSound Key dostarczana jest ładowarka 

Standard. Jeśli odpowiada to stylowi życia pacjenta, może on dokupić przenośną ładowarkę Premium,  

która doskonale sprawdzi się w podróży.
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Zalety ładowania
• Jedno ładowanie = 30 godzin pracy

• Nowoczesne, intuicyjne i łatwe w użyciu
• Stylowe ładowarki w wersji Standard i Premium

Nigdy więcej 
wymienianych
baterii

Najbardziej kompletny,
konkurencyjny wybór
• Dla wszystkich typów ubytków słuchu 

• Aparaty zauszne, RIE i inne

• Model super power
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Bądź na bieżąco dzięki 
możliwości zdalnej

aktualizacji oprogramowania 

Oferuj zdalne
wsparcie i opiekę 
online
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Przesyłaj łatwo i efektywnie 
wskazówki swoim pacjentom 
ReSound Smart FitTM sprawia, że dopasowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. 

Nasze intuicyjne oprogramowanie upraszcza codzienną pracę i jest używane 

z całą gamą aparatów słuchowych ReSound. Usługi zdalnego dopasowania, 

ReSound Assist i ReSound Assist Live, również działają bezpośrednio z poziomu 

oprogramowania do dopasowania oraz za pośrednictwem aplikacji ReSound 

Smart 3DTM.

INTUICYJNE I WYDAJNE OPROGRAMOWANIE DO DOPASOWANIA

Zapewnij sobie lepszy start dzięki ReSound Smart Fit, co przełoży się  

na większe zadowolenie Twoich pacjentów i mniejszą liczbę zwrotów.

Możesz zapewnić lepsze, bardziej komfortowe dopasowanie do potrzeb Twoich 

pacjentów dzięki funkcji  Managera aklimatyzacji i regulacji wzmocnienia. 

Korzystaj również z większej elastyczności w dokonywaniu precyzyjnych 

regulacji.

JEDNA APLIKACJA DLA ZINDYWIDUALIZOWANYCH DOŚWIADCZEŃ 

SŁUCHOWYCH

Praktyczna aplikacja ReSound Smart 3D, przeznaczona na iPhone’a, 

iPada i iPoda oraz smartfony z systemem Android, umożliwia dyskretne 

zoptymalizowanie ustawień aparatu ReSound Key.

ReSound Smart 3D pozwala dyskretnie zoptymalizować działanie aparatu  

w dowolnym miejscu i czasie. Może również pobierać nowe ustawienia  

od Ciebie do swoich aparatów słuchowych za pośrednictwem aplikacji, dzięki 

czemu Twoi pacjenci zawsze mają dostęp do najnowszych aktualizacji.

OFERUJ PROTETYKĘ SŁUCHU W KAŻDYM MIEJSCU 

ReSound Assist i ReSound Assist Live to dwie potężne opcje zapewniające 

zdalną protetykę słuchu oraz najlepsze możliwe dopasowanie, doradztwo  

i wsparcie w wygodny i bezpieczny sposób. Twoi pacjenci po prostu wysyłają  

do Ciebie prośbę za pośrednictwem aplikacji ReSound Smart 3D.
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Pomóż pacjentom rozwijać się  
wraz z ich doświadczeniem słuchowym 

ReSound Key to elastyczne rozwiązanie, które dostosowuje się i rozwija  

wraz z Twoimi pacjentami na ich drodze do lepszego słyszenia. Mogą oni  

z łatwością korzystać z wiodących rozwiązań ReSound w zakresie łączności  

i przesyłania strumieniowego oraz z pełnej gamy akcesoriów bezprzewodowych 

wykorzystujących technologię Bluetooth Low Energy. Ponadto, dzięki możliwości 

zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem

ReSound Smart 3D, aparaty słuchowe Twoich pacjentów będą zawsze 

zaktualizowane.

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DOSKONAŁEGO DŹWIĘKU

Niezależnie od tego, czego chcą słuchać Twoi pacjenci, mogą przesyłać  

to z kompatybilnych urządzeń iPhone’a, iPada, iPoda lub smartfona z systemem 

Android bezpośrednio do aparatów słuchowych ReSound Key.

Dyskretnie i bez wysiłku.

POPRAWA SŁYSZENIA W TRUDNYCH WARUNKACH

Rozmowa przez telefon lub w zatłoczonej restauracji to jedne z najtrudniejszych 

sytuacji akustycznych dla osób z ubytkiem słuchu. Dzięki doskonałej łączności 

ReSound i akcesoriom bezprzewodowym Twoi pacjenci otrzymują pomoc,  

a wszystko to za sprawą lepszego stosunku sygnału do szumu.

4 ReSound Phone Clip+ w porównaniu z telefonem akustycznym w jednym aparacie słuchowym.  

Jespersen & Kirkwood 2015.
5 ReSound Multi Mic w porównaniu z  adaptacyjną kierunkowością. Jespersen & Laureyns 2007.

Użytkownicy z dużym ubytkiem słuchu 
wykazali o 50% poprawy rozumienia mowy 
podczas transmisji strumieniowej w obu 
aparatach słuchowych.4

Średnia poprawa o 10 dB progu  
odbioru mowy. Próg odbioru mowy (SRT) 
w hałasie.5



The ReSound 
connectivity experience

Always up 
to date

ReSound Key utilises the same extensive 
connectivity that ReSound is renowned for: long-
lasting connectivity via the stable Bluetooth Low 
Energy. This means that your clients can connect 
to the world around them with direct audio 
streaming from their compatible devices to their 
hearing aids, without worries.
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RESOUND TV 

STREAMER 2
Przesyłaj strumieniowo 
dźwięk o idealnej głośności 
z telewizora, komputera  
i zestawu stereo.

PILOT REMOTE CONTROL

I PILOT REMOTE CONTROL 2
Dyskretna zmiana programów, regulacja
głośności i streamingu dzięki pilotowi  
do zdalnego dopasowania REMOTE CONTROL.

RESOUND PHONE CLIP+
Strumieniowe przesyłanie 
połączeń z telefonów, które 
nie są kompatybilne  
z bezpośrednią transmisją 
strumieniową.

RESOUND MICRO MIC I MULTI MIC
Wychwytuje głos rozmówcy  
z szumów tła i przesyła go bezpośrednio.

SPOTKANIA I MUZYKA
Podłącz ReSound Multi Mic do komputera, aby 
słyszeć wirtualne sesje i pliki multimedialne.



BTE 67-DW BTE 77-DW

HP BTE 88 SP BTE 98

RIE 
61-DRWC

RIE 
62-DRW

RIE 
61-DRW

Szary Czarny Beżowy Średni  
blond

Ciemny  
brąz
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Funkcje ReSound Key
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE   

Przegląd poziomów technologicznych i audiologicznych RIE i BTE
Częstotliwość (Hz)

MPLP

dB
 H

L

Częstotliwość (Hz)

UPHP

dB
 H

L

Częstotliwość (Hz)

ClosedOpen

dB
 H

L

Częstotliwość (Hz)

ClosedOpen

dB
 H

L

Częstotliwość (Hz)

dB
 H

L

 

dB
 H

L

MODEL POZIOM 4 POZIOM 3 POZIOM 2

Funkcje audiologiczne
Kompresja WARP (WDRC) - ilość kanałów 12 8 6

Naturalna kierunkowość II

Zsynchronizowany Soft Switching

Soft Switching 

Adaptacyjna kierunkowość Multiscope

Adaptacyjna kierunkowość

Klasyfikator środowiska

DFS Ultra II

Tryb muzyczny

Noise Tracker II

Osłona przeciwwiatrowa

Redukcja szumów impulsowych

Rozszerzenie

Zsynchronizowany manager akceptacji

Wzmocnienie niskich częstotliwości (tylko UP)

Generator szumów usznych

Cechy funkcjonalne
Smart Start

Phone Now

Comfort Phone

Direct audio streaming (MFi, Android*)

ReSound TV Streamer 2, Remote Control, Remote 2, Phone 
Clip+, Micro Mic and Multi Mic

Aplikacja ReSound Smart 3D

ReSound Assist
Zdalne dostrajanie

ReSound Assist Live

Zdalne aktualizacje oprogramowania

Cechy dopasowania 
Oprogramowanie do dopasowania ReSound Smart Fit 1.10 
lub nowsze

W pełni elastyczne programy 4 4 4

Auto DFS

Analizator pokładowy II

Model ładowalny dostępny tylko dla poziomu technologicznego 4
* Kompatybilny ze smartfonami z systemem Android, które obsługują bezpośrednie przesyłanie strumieniowe do aparatów 
słuchowych.

Częstotliwość (Hz)



Jasny Beżowy Średni brąz Brąz Ciemny brąz

ITC-DW

ITE-DW

CIC-W

Częstotliwość (Hz)

HP

dB
 H

L

Częstotliwość (Hz)

MPLP

dB
 H

L

13

Przegląd funkcji audiologicznych dla poziomu technologicznego 4

MODEL ITE ITC CIC

Funkcje audiologiczne

Kompresja WARP (WDRC) - ilość kanałów 12 12 12

Naturalna kierunkowość II
Zsynchronizowany Soft Switching

Soft Switching

Adaptacyjna kierunkowość Multiscope

Klasyfikator środowiska

DFS Ultra II

Tryb muzyczny
Noise Tracker II
Osłona przeciwwiatrowa
Redukcja szumów impulsowych
Ekspansja szumów impulsowych

Menager akceptacji

Synchronizowany manager akceptacji
Wzmocnienie niskich częstotliwości (tylko UP)
Generator szumów usznych

Cechy funkcjonalne
Smart Start
Zadzwoń teraz
Komfortowy telefon
Bezpośrednia transmisja strumienia audio (MFi, Android*)
ReSound TV Streamer 2, Remote Control, Remote 
Control 2, Phone Clip+, Micro Mic i Multi Mic
Aplikacja ReSound Smart 3D

Pomoc ReSound
Remote Fine Tuning
Zdalne dostrajanie
Zdalne aktualizacje oprogramowania

Cechy dopasowania
Oprogramowanie do dopasowania ReSound Smart Fit 
1.10 lub nowsze
W pełni elastyczne programy 4 4 4
Auto DFS
Analizator pokładowy II
Bezprzewodowe dopasowanie z bezprzewodowym 
Noahlink

Częstotliwość (Hz)

UP

dB
 H

L

Częstotliwość (Hz)

HPMP

dB
 H

L

Częstotliwość (Hz)

UP

dB
 H

L

Częstotliwość (Hz)

HPMP

dB
 H

L

CIC-W dostępny tylko dla poziomów technologicznych 4 i 3
*Kompatybilny ze smartfonami z systemem Android, które obsługują bezpośrednie przesyłanie strumieniowe 
do aparatów słuchowych.
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Phone Clip+ Multi Mic Micro Mic TV Streamer 2

FUNKCJONALNOŚĆ STREAMERA

Źródło zasilania Przenośne  
ładowanie

Przenośne  
ładowanie

Przenośne  
ładowanie

Wtyczka ścienna
Adapter A/C
- stacjonarny

Jakość dźwięku Stereo (A2DP) Mono Mono Stereo

Odbiór głosu Mikrofon  
kierunkowy

Kierunkowy/
Dookólny

Mikrofon  
kierunkowy

Cewka telefoniczna •

Line-in • •

Kompatybilność z FM
(wymagany odbiornik •

Strumieniowe 
przesyłanie dźwięku
zakres częstotliwości

A2DP streaming:
100 Hz to 10000 Hz
Telefon: 200 Hz to

3400 Hz

Cewka: 100-8000 
Hz ±3 dB (Telecoil: 

350-8000 Hz)

100-8000 
Hz ±3 dB 100-10000 Hz

Opcje streamingu

Dane techniczne Ładowarka Premium Ładowarka standard

Wymiary 99.4 x 35 x 67.5 mm / 3,9 x 1.4 x 2.7” 82mm x 36mm x 46mm /  3.2” x 1.4” x 1.8”

Waga 145 gram / 5.1 oz 82 grams / 2.9 oz  

Zasilanie Zasilacz USB, 5 V Zasilacz USB, 5 V

Złącze zasilania USB USB

Wewnętrzne źródło zasilania Ładowalny akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 
2600 mAh

Czas ładowania wewnętrznej 
baterii litowo-jonowej w ładowarce

Maks. 3,5 godziny, w zależności od stanu 
początkowego baterii

Żywotność baterii (w pełni 
naładowanej)

Min. 3 pełne doładowania 2 aparatów słuchowych, 
Bez aparatów słuchowych: 12 miesięcy

Czas ładowania dla aparatów 
słuchowych

Maksymalnie 3 godziny, w zależności od stanu 
początkowego akumulatora

< 40 °C (104F): 3 godziny, w zależności od stanu 
początkowego baterii

Bezprzewodowe połączenie 
pomiędzy aparatem słuchowym  
a ładowarką

2.4 GHz i 333 kHz 2.4 GHz i 333 kHz

Tolerancja ESD Zgodnie z normą IEC 61000-4-2 Test 
odporności na wyładowania elektrostatyczne 

Zgodnie z normą IEC 61000-4-2 dotyczącą 
odporności na wyładowania elektrostatyczne

Praca i ładowanie
temperatura 0 to 40 ºC / 32 to 104 ºF 25 °C (-13F) do + 5 °C (41F),

+ 5 °C do + 35 °C przy wilgotności względnej 
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Telefon Kompatybilne z produktem ReSound

iPhone*      
Rozmowa telefoniczna ReSound Key

Użycie aplikacji ReSound Smart 3D

Telefony z systemem Android**
Rozmowa telefoniczna ReSound Key

Użycie aplikacji ReSound Smart 3D

Inne telefony z obsługą Bluetooth Rozmowa telefoniczna ReSound Key i Phone Clip+

Program Bass, Middle & Treble

Wszystko dookoła •

Restauracja •

Na zewnątrz •

Muzyka •

Akustyczny telefon •

Telefon z cewką T/ pętla
(w normalnym programie) •

DAI (w normalnym programie) •

Wszystkie programy strumieniowe •

* Aplikacja ReSound Smart 3D może być używana na urządzeniach iPhone, iPad i iPod Touch.
Pełna lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie resoundpro.com/compatibility.

**Kompatybilność z systemem Android w wersji 10 i Bluetooth 5.0 z funkcją Android Streaming to Hearing Aids.

ReSound  
Smart 3D Phone Clip+ Remote Control 2 Remote Control

GŁOŚNOŚĆ I FUNKCJE PROGRAMU

Regulacja głośności Jedno i obuuszne Obuuszne Jedno i obuuszne Obuuszne
Wybór programu aparatu słuchowego Bezpośredni wybór Przełączanie (1-2-3-1...) Przełączanie (1-2-3-1...) Przełączanie (1-2-3-1...)
Wybór streamera Bezpośredni wybór Przełączanie (1-2-3-1...)
Zrównoważenie głośności aparatów słuchowych i głośności 
transmisji strumieniowej • •

Wyciszenie aparatu słuchowego • • •
INNE FUNKCJE

ReSound Assist •
Przyciski szybkiego dostępu - skróty do optymalizacji •
Sound Enhancer - regulacja tonów niskich/średnich/wysokich •
Regulacja szumów usznych •
Tworzenie ulubionych programów z lub bez znaczników •
Dostosowywanie nazw programów/strumieni przez użytkownika  •
Znajdź swój zgubiony aparat słuchowy •
Obsługa telefonu •
Wyświetlanie opcji sterowania • • •
Wyświetlanie stanu baterii w aparacie RIE 61 •

Opcje telefonu i aplikacji

Przegląd funkcji programu Sound EnhancerOpcje sterowania



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

Pomóż swoim pacjentom poczuć pewność, że słyszą lepiej dzięki 

wyraźnym dźwiękom. Otrzymując wskazówki i opcje, które pomogą 

rozwijać się wraz z aparatami słuchowymi i żyć pełnią życia  

- z mniejszym wysiłkiem i zmęczeniem.

Teraz możesz zaoferować to wszystko dzięki naszej najbardziej 

konkurencyjnej i kompletnej kolekcji akcesoriów wspomagających 

słyszenie. Gotowych towarzyszyć Twoim pacjentom

każdego dnia, gdziekolwiek pójdą, aby nigdy nie czuli się samotni.

Poznaj ReSound Key na stronie pro.resound.com/resound-key  

lub gnp.com.pl

facebook.com/ResoundPolska

© 2021 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. Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych 
krajach. Android, Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC. Dolby oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby 
Laboratories. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.
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