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többet kap

Hallásmaradvány javítására



  

Képzeljen el egy beszélgetést egy zsúfolt étteremben, 
vagy egy sétát egy forgalmas utcán, mindezt úgy, hogy 
minden eddiginél több szót ért meg és tisztábban hall. A 
ReSound Okos Hallás technológiájával mindez valósággá 
válhat. 

Okos hallókészülékeink az elérhető legjobb hangminősé-
get kombinálják a legújabb technológiai lehetőségekkel, 
annak érdekében, hogy használóik kapcsolatban marad-
hassanak és aktív résztvevői lehessenek világunknak. A 
környezeti beállítások módosításával optimalizálhatják, 
kiemelhetik a számukra fontos hangokat. 

A hallásmaradványra tervezett, új ReSound ENZO 3D™ 
készülékkel Ön minden környező hangot meghallhat, 
függetlenül attól, hogy merről érkeznek azok.

Tara Svensson, 38 éves
ReSound ENZO 3D használó

Ez az
 első alkalom, hogy 

igazán lázba jöttem 
a hallókészülék- 

technológia
 iránt.

Többet is megtudhat a ReSound ENZO 3D okos
hallókészülékről a resound.hu/enzo-3d weboldalon.

kristálytisztán

Halljon  
minden nap



A ReSound ENZO 3D-vel 
Ön:

Jobb
beszédértés
zajban

Rune Lindroth, 42 éves
ReSound ENZO 3D használó

Fantasztikusan  
tiszta hangok.

tisztábban hallhatja a 
környező hangokat, és

60 %-kal 

60 %-kal 
javulhat
beszédértése 
zajos környezetben.



Works with 

AndroidTM 

Hozzon ki többet mindennapjaiból 
vezeték nélküli kiegészítőinkkel 

A ReSound vezeték nélküli eszközök használatával még 
inkább kitágíthatja határait. Például az Önnek megfelelő 
hangerővel hallgathatja a tévét, miközben a többiek a 
maguknak beállított hangerőn. De tisztán hallhatja a 
beszédet zajos környezetben, akár távolabbról is. 

További információkért keresse fel honlapunkat: 
resound.hu

70% -kal

Egy hagyományos telefon-
híváshoz képest a másik fél 
megértése 70 %-kal javul, 
ha nem csupán halljuk, de 
FaceTime segítségével látjuk 
is partnerünket. Ez könnyebbé 
teszi a párbeszéd folytatását.

Vezeték 
nélküli 
fejhallgatóként
is működnek
Az iPhone-ra tervezett hallókészülékekre közvetlenül 
továbbíthatja telefonhívásait, zenéit vagy bármilyen audio 
tartalmat – iPhone, iPad vagy iPod touch eszközéről. Épp 
úgy, mintha csak egy vezeték nélküli, sztereó fejhallgatót 
használna. 

Ugyanezt megteheti Android rendszerű okos- vagy 
bármely, Bluetooth-képes hagyományos telefonon is a 
ReSound PhoneClip+ eszköz segítségével. 

Rune Lindroth, 42 éves
ReSound ENZO 3D használó

Igazán szuper, 
hogy közvetlenül 

hallókészülékeimbe 
továbbíthatom az 

audio tartalmakat.

ReSound  
Mikro mikrofon

ReSound  
Multi mikrofon

ReSound  
TV egység 2

ReSound  
Phone Clip+

jobb beszédértés 
video-

telefonálással
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Hallókészülékek keresése
Ha épp nem találja hallókészülékeit, ez a 
funkció egy térképen megmutatja Önnek a 
legutolsó ismert (eltárolt) pozíciót.

Kedvenc helyek
Ha kitapasztal valahol egy mindig jól működő 
beállítást, elmentheti azt (a földrajzi hely 
információkkal együtt) a kedvencei között. 
Így amikor legközelebb ott jár, pontosan 
ugyanazokat a jó beállításokat használhatja.

Hangzásjavító
A hangerőszabályzáson kívül, egyszerű 
csúszkák segítségével állíthatja be a hangszínt 
(mély/közép/magas) is, javíthatja a fókuszt, 
csökkentheti a zajokat vagy a szélzajt. 

További információkat talál a ReSound támogatásról és a 
ReSound Smart 3D appról a resound.hu honlapon.* A ReSound támogatás használatához internet kapcsolat szükséges.

Irányítás
és támogatás egy 
karnyújtásnyira
A ReSound ENZO 3D okos hallókészülékek 
automatikusan alkalmazkodnak az Ön környezetéhez. 
De néha ettől többre van szükség! Ha eltérést 
tapasztal hallásában, azt azonnal beírhatja a 
ReSound Smart 3D alkalmazásba és elküldheti 
igényét hallásgondozójának a ReSound Assist 
támogató funkció segítségével.

Igény 
meg-
érkezése

A ReSound támogatás
működése*:

Felhasználó Hallásgondozó 
szakember, audiológus

Segítség 
kérése 
az appon 
keresztül

Frissített 
beállítások és/
vagy üzenet 
megérkezése

Frissített 
beállítások és/
vagy üzenet 
küldése

Rune Lindroth, 42 éves
ReSound ENZO 3D használó

Jó, hogy kéznél 
van a segítség.

Személyre szabhatja 
hallásélményét
 A ReSound Smart 3D alkalmazás 
lehetővé teszi Ön számára, hogy 
telefonjáról irányítsa ReSound ENZO 
3D hallókészülékeit. Mindegy hol 
tölti szabadnapját, legyen akár 
egy szeles focipályán vagy 
egy nyüzsgő étteremben, 
mindig Ön irányíthatja 
környezete hangjait.



Egész napra rábízhatja magát

Biztos lehet benne, hogy ReSound ENZO 3D 
hallókészülékei lépést tartanak életstílusával 
– egész nap, minden nap. A hallásmaradványos 
kategória legkisebb készülékeként a ReSound 
ENZO 3D diszkrét, ráadásul akár 12 napos 
elem élettartam is elérhető, átlag napi 4 órás 
hangsugárzás (zene, telefonálás) mellett.* 

Az ENZO 3D minden alkatrészét – kívül és belül 
egyaránt – iSolate nanotechnológiás bevonattal 
láttuk el, ami megvédi azokat a kosztól, fülzsírtól 
és a nedvességtől. Így a pályán vagy az esőben is 
teljesen biztonságban érezheti magát.

* ReSound ENZO 3D BTE 98 kivitel esetén.

 Nagyteljesítményű 
fül mögötti 

BTE 88 (13-as elem)  
fém könyökkel

Szupererős 
fül mögötti  

BTE 98 (675-ös elem)

Kivitelek

Márványszürke Ezüst Gyöngyfehér Antracit szürke Fekete

Bézs Szürke Barna Sötétbarna Fényes fekete

Színválaszték



Tevékenységünk középpontjában a hallássérült emberek 
állnak. Díjnyertes okos hallókészülékeink segítségével 
az emberek fontosabbnak érezhetik magukat. Egy egyre 
„intelligensebb” világban, mi merünk nagyot álmodni 
és kilépünk a normál keretek közül azért, hogy életeket 
változtathassunk meg a hangok erejével. Mindezt 
kizárólag képzett audiológusok és hallásgondozó 
szakemberek közreműködésével tesszük.

A ReSound márka a GN csoport tagja, amely a nagyszerű 
hangzás úttörője a vezető ReSound hallókészülékekkel, 
illetve a Jabra üzleti és sport fejhallgatókkal. A GN-t 
1869-ben alapították, több mint 5.000 dolgozót 
foglalkoztat és jelen van a koppenhágai tőzsdén. A GN 
szebbé teszi az élet hangjait.

A resound.hu weboldalon megtudhatja, hogy hogyan 
hozhatja ki a legtöbbet az életből a ReSound ENZO 3D 
segítségével.

RESOUND MAGYARORSZÁG
Danavox-H Kft.
H-1073 Budapest, Kertész u. 37.
Tel.: +36 1 2680182
danavox@danavox.hu
danavox.hu, resound.hu 

© 2017 GN ReSound A/S. Minden jog fenntartva. ReSound a GN ReSound A/S 
védjegye. Apple, az Apple logó, iPhone, iPad, iPod touch és FaceTime az Apple Inc. 
védjegyei, regisztrálva az Egyesült Államokban és egyéb országokban. App Store az 
Apple Inc. szolgáltatása, regisztrálva az Egyesült Államokban és egyéb országokban. 
Android, Google Play és a Google Play logó 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. Bluetooth a Bluetooth SIG Inc. 
regisztrált védjegye. Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories regisztrált 
védjegye.
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