Heilsaðu heimsins
snjöllustu
heyrnartækjum

Hugsaðu þér nýja
tegund heyrnartækja
sem þú heyrir betur
með á allan hátt.
Og allt sem þú heyrir er skýrt og eðlilegt. Hugsaðu
þér að talmál sé skýrt, kröftugt og auðvelt að skilja.
Alveg sama hvar þú ert, hvað þú ert að gera eða á
hvern þú ert að hlusta.
Hugsaðu þér myndsamtal við ástvin í iPhonesímanum þínum eða að þú sért að horfa á
uppáhalds bíómyndina þína í iPad eða jafnvel að
hlusta á tónlist, sem þú hreyfir þig eftir, á iPod
touch. Allt í gegnum þráðlaus steríó heyrnartól sem
vill svo vel til að eru heyrnartækin þín.
Hugsaðu þér heyrnartæki sem eru sérsniðin að
þínum þörfum og eru svo nett að enginn tekur eftir
því að þú sért með þau.

Gerðu þér allt þetta í hugarlund sem er aðeins
forsmekkur af því sem ReSound LiNX TM getur
gert.
ReSound LiNX TM eru fyrstu
heyrnartækin í heiminum sem eru
gerð fyrir iPhone, iPad og iPod
touch.
Farðu á www.resound.com/linx
til að sjá nánar um heimsins
snjöllustu heyrnartæki.

„frábært“
Þau hljóma svo eðlilega

Í nýlegri, óháðri rannsókn, sem fólst í samanburði
á tækjum af bestu gerð frá fimm framleiðendum,
gaf hópur af reyndum heyrnartækjanotendum
ReSound hljómgæðum bestueinkunn.*
Við teljum að það munir þú einnig gera. Við álítum
einnig að þú getir notið og slappað af við að
fylgjast með samræðum sem áður voru þér erfiðar
og þreytandi.

*2013 Benchmark-test, DELTA Senselab.

Nánar á www.resound.com/bestsound

„ekkert grín“
Beint samband við allt
sem þú heldur upp á

ReSound LiNX TM eru fyrstu heyrnartækin sem
tengjast beint við Apple iPhone, iPad og iPod
touch.* Svo þú getur reynt endalausa möguleika
við að streyma samtölum úr síma, tónlist eða
öðrum tegundum af hágæðahljóði beint í
heyrnartækin.

*ReSound LiNX eru samhæfð við iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retinaskjá, iPad mini og iPod touch (5. kynslóð) sem nota iOS 7.X
stýrikerfi eða nýrra.

Fáðu nánari upplýsingar á www.resound.com/linx

„ótrúlegt“

Að heyra betur en allir aðrir

Aukabúnaðurinn ReSound UniteTM gerir þér kleift
að heyra það sem fólk, með eðlilega heyrn, á
jafnvel erfitt með að heyra. Eins og lágværa rödd
sem berst þvert yfir þéttsetið herbergi. Eða í
útvarpinu inni í eldhúsi þegar þú ert úti í garði. Þú
getur jafnvel spjallað handfrjálst í snjallsímann við
hvern sem er. Hvar og hvenær sem er.

Nánar á www.resound.com/unite

Þau fara þér mjög vel

Sérsniðin fyrir þig
ReSound SmartTM appið
Heyrnarfræðingurinn þinn stillir ReSound LiNX þannig
að þau séu sérsniðin að þinni heyrnarskerðingu.
Og með nýja ReSound Smart appinu getur
þú á auðveldan og lítið áberandi hátt stjórnað
heyrnartækjunum úr símanum, hvenær sem er á
margvíslegan hátt.

Ný hönnun gerir þér kleift að fela ReSound
LiNX TM ef þú vilt eða monta þig af þeim ef
þú vilt það frekar. Þau eru fíngerð og þunn.
Sveigð lögun þeirra fellur að útlínum eyrnanna
sem gefur stíl, þægindi og stöðugleika.

Sjáðu nánar á www.resound.com/smartapp

ReSound LiNX eru heyrnartæki með hátalara inni í eyrum
(RIE). Þau falla fyrir aftan eyrun og eru með grannar
leiðslur sem liggja næstum ósýnilegar inn í eyrun sem
enda með litlum keilum inni í hlustunum.

Þau munu ekki skemma
þinn stíl
Þú átt ef til vill von á því að heyrnartæki, sem líta
svona vel út, séu viðkvæm en ReSound LiNX eru
húðuð með iSolateTM nanotech vatnsfælu, sem er
örþunn fjölliða, sem ver íhluti tækjanna fyrir raka og
ryki. Þau eru þess vegna sterk og endingargóð.

ReSound LiNX eru fáanleg í 10 aðlaðandi litum (myndir
tækjanna eru ekki í raunstærð).

*ReSound Smart appið er samhæft við iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPad Air, iPad (4. kynslóð), iPad mini með Retina-skjá, iPad mini og iPod
touch (5. kynslóð) sem nota iOS 7.X eða nýrri útgáfur.
Þú getur notað ReSound stjórnappið ásamt ReSound Unite
símaklemmu+ ef þú ert með iPhone 4S eða eldri tegund og einnig
Android snjallsíma. Sjá nánar á www.resound.com/control

ReSound© hjálpar fólki að uppgötva heyrnina á ný. Við
hönnum heyrnartæki sem líkja eftir virkni eðlilegra eyrna, þau
fá þig til að gleyma heyrnarskerðingunni og gera þér kleift að
lifa fjölbreyttara, virkara og ánægjulegra lífi.

www.resound.com/linx
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ReSound LiNX TM eru heimsins snjöllustu heyrnartæki og þau
fyrstu sem tengjast þráðlaust, án milliliðar, við iPhone. Þau
eru heyrnartækin sem gera þér kleift að heyra, hvað sem
er, betur. Allt frá ræðu sem er skýr, kröftug og auðvelt er að
skilja til eftirlætis tónlistar og tal ástvina þinna sem streyma
frá iPhone, iPad eða iPod touch beint í heyrnartækin þín. Þú
munt á auðveldan hátt njóta þess með innsæi að heyra sem
aldrei fyrr.

