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VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT

Határok
nélkül



ReSound Smart és
ReSound Control appok
Kényelmesen vezérelheti 
hallókészülékeit és igényei 
szerint személyre szabhatja 
beállításait iOS vagy Android 
rendszerű okostelefonján.

ReSound Unite Phone Clip+ 
telefon egység
Kristálytiszta telefonhívások, 
a háttérzajok elnémítása, 
illetve zene, hangoskönyv 
vagy bármilyen audio lejátszás 
bluetooth-képes telefonjáról. 

ReSound Unite TV egység
Sztereó hangot közvetít tévéjéből, 
számítógépéből, vagy zene 
lejátszójából hallókészülékeibe.

ReSound Multi mikrofon
Ezzel a hordozható eszközzel a 
Mikro mikrofon minden előnyét 
élvezheti, de akár használhatja 
asztali mikrofonként is, továbbá 
csatlakozhat indukciós hurokhoz, 
FM rendszerhez*, vagy a mini-
jack aljzaton keresztül egy zene 
lejátszóhoz.

ReSound Mikro mikrofon 
Élvezheti a páratlan fókuszt 
és beszédértést – még zajos 
környezetben is –, továbbá
kiterjesztheti halláskörnyezetét
– akár 25 méterrel.

ReSound Unite távirányító
Hangerőszabályzás, programváltás, 
némítás funkció, illetve az aktuális 
állapotok gyors áttekintése a 
kijelzőn.

iPhone-ra tervezve
Hallókészülékei akár 
sztereó fejhallgatóként 
is működhetnek.

Vezeték nélküli 
eszközök
Lehetőség, hogy többet 
halljon és többet tegyen, 
még a legnehezebb 
szituációkban is.

Alkalmazások
Irányítás és a 
hallásélmény személyre 
szabása okostelefonról.

Legyen
aktív
szereplője 
környezetének

Vezeték nélküli eszközeinkkel Ön közvetlenül ReSound 
okos hallókészülékeibe sugározhat bármilyen audio 
jelet, amiket finomhangolhat is egyéni igényei szerint. * FM vevő szükséges



Minden korábbinál 
többet hallhat
Az Okos Hallás összekapcsolja Önt a világgal és segíti életvitelében. Képzelje el, hogy belép egy zsúfolt 
kávézóba, ahol barátaival találkozik. Ahogy kikapcsolja telefonjáról hallgatott zenét, feltűnik Önnek a 
csészék csörömpölése, a kávéfőző gép sistergése, és a vendégek csevegése, ahogy beszélgetnek, 
illetve leadják rendeléseiket. De Önnek nem kell aggódnia a sok háttérzaj miatt. Egyszerűen követheti a 
barátaival való beszélgetést. 

KÖZVETLEN JELTOVÁBBÍTÁS
Hallókészülékei úgy működnek, mint egy vezeték nélküli sztereó fejhallgató. Kényelmesen társaloghat egy 
zajos helyen, gondtalanul telefonálhat, vagy beszélgethet az autóban. De akár tévézhet családi körben 
úgy, hogy mindenki a saját maga számára komfortos hangerőn hallgatja az adást.

DISZKRÉT VEZÉRLÉS 
Kedvenc éttermébe érkezve csupán néhány érintéssel beállíthatja a hangerőt és a zajszűrést – akár 
iPhone, akár Android rendszerű okostelefont használ. Mindez kívülről úgy tűnik, mintha csak egy üzenetet 
olvasna. 

MAGABIZTOS KAPCSOLATTEREMTÉS
Ez az Okos Hallás lényege. Diszkrét és közvetlen, alkalmazkodik Önhöz és életstílusához, így még több 
lehetősége lesz az életben kedve szerint cselekedni. A világ legokosabb hallókészülékeivel és a ReSound 
vezeték nélküli kommunikációs megoldásaival Ön képes lesz élvezni a pillanatot – és magabiztosan 
kommunikálni.

Ez az Okos Hallás. Több lehetőség a kapcsolatteremtésre az Ön igényei szerint.



Hallókészülékei, 
mint sztereó 
fejhallgatók
Telefon- vagy FaceTime videohívások szeretteivel. Kedvenc zenéjének 
vagy hangoskönyvének hallgatása. A navigációs utasítások figyelése 
útközben egy idegen városban. Mindezt közvetlenül juttatja fülébe 
iPhone, iPad vagy iPod touch eszköze anélkül, hogy indukciós hurkot 
vagy más köztes egységet kellene használnia. iPhone-ra tervezett 
okos hallókészülékeink a legegyszerűbb és legdiszkrétebb megoldásai 
annak, hogy azok vezeték nélküli sztereó fejhallgatóként működjenek.

Ha Önnek nincs iPhone készüléke, akkor is élvezheti a fenti előnyöket, 
ha Android rendszerű, vagy bármely más, bluetooth-képes telefonjához 
hozzápárosítja ReSound PhoneClip+ telefon egységünket. 

iPhone-ra tervezve. A legegyszerűbb és legdiszkrétebb megoldása 
annak, hogy hallókészülékei sztereó fejhallgatóként is működjenek.

INTELLIGENS
Ha zenehallgatás közben 
bejövő hívása érkezik, a zene 
automatikusan szünetel amíg 
Ön telefonál.







A ReSound Mikro és Multi mikrofon segítségével minden 
eddiginél többet hallhat. Egy családtag, egy előadó vagy 
kollégája hangját kristálytisztán fogja hallani, zajos helyszínen, 
több méter távolságról is.

RESOUND MIKRO MIKROFON 
Rendkívül egyszerű a használata és másodpercek alatt 
párosítható a ReSound okos hallókészülékekkel. Csíptesse 
annak a személynek a ruhájára, akit figyelni szeretne és élvezze 
a beszédet. Még akkor is jól fogja hallani őt, ha épp a szoba 
másik végében tartózkodik, vagy ha az autó hátsó ülésén ül.

RESOUND MULTI MIKROFON

Ugyanúgy használható mint a Mikro mikrofon. De ha az 
asztal lapjára teszi, módot vált és mindenkit egyaránt hallhat, 
aki az asztalnál ül – pl. egy tárgyaláson vagy egy családi 
ebédnél. Ezen kívül a Multi mikrofon csatlakoztatható 
indukciós hurokhoz, FM rendszerhez*, illetve a mini-jack 
aljzaton keresztül bármilyen audio lejátszóhoz. Így mindent, 
minőségromlás nélkül, a fülében hallgathat.

Határok
nélkül

* FM vevő szükséges

Ez a ReSound Mikro mikrofon.  
Kivételesen jó beszédértés, még 
zajos környezetben is, akár 25 m 
távolságból.

Ez a ReSound Multi mikrofon. 
A Mikro mikrofon tudásán kívül asztali 
mikrofonként is használható, továbbá 
indukciós hurok, FM rendszer*, 
mini-jack audio jeleket is továbbít 
hallókészülékeibe.



Hallani
minden szót

* Kompatibilis az összes ReSound vezeték nélküli hallókészülékkel.

A masszív csipesz teljesen 
körbefordul, így könnyű a 
ruhára csíptetni. 

Bármilyen hordozható eszközt, 
számítógépet, tévét csatlakoztathat 
és továbbíthatja hangjukat 
hallókészülékeibe.

RESOUND MULTI MIKROFON



LEGYEN RÉSZESE A RESOUND OKOS HALLÁSNAK
A Mikro és Multi mikrofonok a ReSound vezeték nélküli kommunikációs egységeinek legújabb tagjai. Immár ezeket 
is csatlakoztathatja a világ legokosabb hallókészülékeihez*. Magabiztosan mehet el otthonról családjával vagy 
barátaival, és annak tudatában lazíthat, hogy nem marad le semmiről.

Az asztal közepére helyezve 
mindenkit egyaránt hallhat, 
aki ott ül. 

Gombnyomással válthat a 
mikrofon, telefontekercs, 
mini-jack bemenet és FM 
módok között. 

Csatlakoztathatja 
szabványos, három 
pólusú FM vevőjét.

INTELLIGENS
Ha véletlenül leejti mikrofonját, a beépített érzékelő 
azonnal némítja a mikrofont, így hallókészülékeiben 
nem fogja hallani a kellemetlenül hangos koppanást.



Még több
szórakozás

A televízió időnként hangos lehet, főként a többi családtag 
számára, amikor Ön felhangosítja, hogy rendesen hallja. 
De a ReSound tévé egységének használatával családtagjai 
és Ön is a számára komfortos hangerővel hallgathatja az 
adást.

TÉVÉZÉS KÖZBEN IS TÁRSALOGHAT

És ez még nem minden. Ön egymástól függetlenül 
szabályozhatja hallókészülékei, illetve a tévéadás 
hangerejét ReSound távirányító vagy alkalmazás 
segítségével. Így tovább beszélgethet családtagjaival, 
barátaival miközben együtt nézik a tévét. De akár egy 
nagy meccsen vagy a fontos híreknél el is némíthatja 
hallókészülékei mikrofonját, hogy teljes mértékben a 
tévéadásra fókuszálhasson. És ha néhány percre (max. 
5) el is hagyja a TV egység hatósugarát, mikor visszatér, 
hallókészülékei automatikusan visszacsatlakoznak az 
adásra.

KAPCSOLATBAN MARADNI

Csatlakoztassa ReSound TV egységét otthoni 
tévéjéhez, audio rendszeréhez vagy számítógépéhez 
és élvezze a minőségi, sztereó hangzást közvetlenül 
hallókészülékeiben. Így Ön is a szükséges hangerővel 
hallgathatja az adást – és együtt tévézhet a többiekkel.

Ez a ReSound Unite TV egység. Sztereó hangot sugároz 
hallókészülékeibe tévéjéből, számítógépéből vagy egyéb 
audio eszközéből.

INTELLIGENS
Ha tévénézés közben bejövő 
hívása érkezik, a tévé hangja 
automatikusan elnémul, amíg 
Ön telefonál.



Kristálytiszta
telefonhívások

Számunkra a telefonálás természetes. De hallásvesztés 
esetén ez már nehézkessé válhat. A ReSound Unite 
Phone Clip+ telefon egység mindezt megváltoztatja.

MAGABIZTOS TELEFONHÍVÁSOK

Egyszerűen csíptesse magára párosított Phone Clip+ 
telefon egységét, és már készen is áll a hívásokra. 
Akár egy forgalmas utcán is magabiztosan intézheti 
telefonbeszélgetéseit. Egy gombnyomással hallhatja a 
másik felet, kristálytisztán, hallókészülékeiben. És ha az 
utca zaja mégis zavarná Önt, egyszerűen elnémíthatja 
hallókészülékei mikrofonját, így teljes mértékben 
beszélgető partnerére fókuszálhat.

HANGTOVÁBBÍTÁS TELEFONJÁRÓL

Bármilyen hangot lejátszhat telefonjáról. Zenét, 
hangoskönyvet vagy internetes adást hallgathat. Mindez 
annak köszönhető, hogy a Phone Clip+ segítségével 
hallókészülékei akár vezeték nélküli sztereó fejhallgatóként 
is működhetnek.

HALLÓKÉSZÜLÉKEK VEZÉRLÉSE

A telefon egységet használhatja továbbá hallókészülékei 
hangerőszabályzására illetve programváltásra. Ha 
pedig vizuális visszajelzésre tart igényt, megjelenítheti 
és módosíthatja a beállításokat a ReSound Control 
alkalmazásban.

Ez a ReSound Unite Phone Clip+ telefon egység. 
Kristálytiszta telefonhívások, háttérhangok elnémítása 
telefonálás közben, zenehallgatás. 

Works with 

AndroidTM 



Works with 

AndroidTM 

Hallókészülékeinek 
diszkrét irányítása 

Mióta mindennapivá vált az okostelefonok használata, a hallókészülék hangerőszabályzása és 
programváltása is pofonegyszerű, csupán egy érintésre van Öntől. Közben mások azt gondolhatják, 
hogy csak a leveleit ellenőrzi vagy az időjárás érdekli. Egyszerűen csak párosítsa a Phone Clip+ 

telefon egységet okostelefonjával, töltse le az ingyenes ReSound Control alkalmazást, és máris diszkrét 
vezérléssel rendelkezik hallókészülékei felett. Az applikációval szabályozhatja a ReSound jeladók (pl. Mikro és 
Multi mikrofon, TV egység) hangerejét is.

Ez a ReSound Control alkalmazás. Diszkrét hangerőszabályzás, programváltás és a jeladó-hallókészülék 
balansz beállítása.

Vezérlés
egy érintésnyire
A ReSound Unite távirányító egy gombnyomással elérhetővé teszi 
hallókészülékeinek vezérlését és kijelzőjén áttekintést ad az aktuális 
beállításokról. A hangerőszabályzáson és programváltáson túl átválthat 
vele a ReSound Unite jeladó egységekre (pl. TV), illetve módosíthatja a 
hallókészülék-jeladó balanszt.

Ez a ReSound Unite Távirányító. Hangerőszabályzás, némítás, 
programváltás és az aktuális beállítások áttekintése.





Személyre szabott 
hallásélmény

A díjnyertes ReSound Smart™ applikációval egyedileg finomhangolhatja ReSound okos 
hallókészülékeit. Mindezt közvetlenül iPhone, iPad, iPod touch, esetleg Androidos eszközéről, 
vagy akár Apple Watch okos órájáról.

EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK ÉS KEDVENCEK
Módosíthatja hallókészülékeinek beállításait ha megnövekszik környezetében a háttérzaj, vagy ha kimegy a 
szabadba egy szeles napon, így mindig jó élmény lesz hallani. Hangerőszabályzás, mély vagy magas hang 
kiemelés, amikor csak akarja. Egyedi beállításait megcímkézheti földrajzi helyzetével, melyek aktiválhatók 
későbbi visszatéréskor, így legközelebb is kiváló beszédértés, térérzékelés és hallási komfort várja Önt. 
Mindezeket teheti úgy, hogy nem kell hallókészülékeihez nyúlnia és felhívni rájuk a figyelmet.

RESOUND KOMMUNIKÁCIÓS EGYSÉGEK VEZÉRLÉSE
A ReSound Smart alkalmazással elérheti a ReSound jeladók beállításait is, módosíthatja a sugárzott hang 
és a hallókészülék mikrofonjának balanszát és hangerejét. Felhangosíthatja például a Mikro/Multi mikrofon 
hangját, amikor a viselő (előadó, beszélgető partner) hangját szeretné kiemelni, vagy lehalkíthatja, ha épp 
úgy kívánja. Néhány érintéssel átállhat a TV egység hangjára, amikor kezdődik kedvenc műsora. 

IRÁNYÍTSON CSUKLÓJÁRÓL
Az Apple Watch-hoz készült ReSound Smart applikációval egyenesen a csuklójáról irányíthatja 
hallókészülékeit – bárhol, bármikor.

Ez a ReSound Smart alkalmazás. Hallókészülékeinek személyre szabása közvetlenül okostelefonjáról.



Feljavított hangzás
A ReSound Smart alkalmazás Hangzásjavító funkciója az alábbi három fejlett tulajdonság 
testre szabását is lehetővé teszi.

BESZÉD FÓKUSZ
Javíthatja a fókuszt amikor egy másik ember beszédjére koncentrál. Képzeljen el 
egy előre mutató nyalábot, aminek a szélességét módosíthatja, elérve így, hogy a 
beszélő(k) hangja még tisztábban szól.

KOMFORT ZAJBAN 
Hangos környezetben csökkentheti a zajszintet, így téve komfortosabbá a 
szituációt. 

KOMFORT SZÉLBEN
Módosíthatja a szélzaj szűrés szintjét, hogy csökkentse a kellemetlen, szél okozta 
zúgás mértékét.

TARTSA KÉZBEN FÜLZÚGÁSÁT
A ReSound okos hallókészülékek, igény esetén előre telepített tinnitus terápiás és nyugtató hangokkal is 
rendelhetőek, melyek segítenek megnyugvásra lelni.

A ReSound Smart alkalmazás Tinnitus kezelő funkciójával hat különböző természetes hang közül lehet 
választani, amelyek hangzása egyedileg beállítható, így biztosan megtalálja az Önnek leginkább megfelelőt.

INTELLIGENS
Ha netán elfelejtené hova tette legutóbb 
hallókészülékeit, a kereső funkcióval 
gyorsan felderítheti lelőhelyüket.
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© 2016 GN ReSound A/S. Minden jog fenntartva. ReSound a GN ReSound A/S védjegye. Apple, az Apple logó, iPhone, iPad, iPod, iPod touch, FaceTime és Apple Watch az Apple Inc. védjegyei, 
regisztrálva az Egyesült Államokban és egyéb országokban. App Store az Apple Inc. szolgáltatása. Android és Google Play a Google Inc. védjegyei. Az Android robot a Google által készített és 
megosztott termék reprodukciója, a Creative Commons 3.0 Attribution licenc feltételeiek betartásával készült. Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories regisztrált védjegye. Bluetooth a 
Bluetooth SIG, Inc. védjegye.

A ReSound® segít az embereknek, hogy újra felfedezzék a hallás élményét. Olyan megoldásokkal tesszük ezt, melyek újramodellezik 
a természetes fül funkcióit. Célunk, hogy visszaadjuk Önök számára a gazdag, aktív és teljes életet, melyet nem befolyásol negatívan 
hallásvesztés.
Mi vagyunk az egyetlen hallókészülék gyártó, aki termékpalettájával, az integrált vezeték nélküli kapcsolat teljes tárházát nyújtja ügyfelei 
számára. Ön akár átjátszhatja a hangokat hallókészülékeibe, személyre szabhatja hallásélményét, vezérelheti hallókészülékeinek 
működését anélkül, hogy bármilyen köztes eszközt kellene használnia.
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