
Íme az okos 
hallókészülékek 
jövője



              Okos Hallás

Az Okos Hallás megváltoz-
tatja a hallókészülékekről 
alkotott elképzeléseinket. 
Az eszközök alkalmazkodnak 
az emberhez, nem pedig 
fordítva.
Élvezheti az Önt körülvevő világ kristálytiszta hangjait, 
például a tengerparton vagy épp telefonálás közben.

A ReSound LiNX 3D™-vel minden eddiginél többet hallhat. 
Úgy használhatja őket, mint egy sztereó fejhallgatót. Az 
irányítás új dimenziójába léphet, mindig kézben tarthatja 
hallásélményét – bármerre is jár.

Mindezt egy olyan hallókészülékkel, ami strapabíró, 
kényelmes és alig észrevehető. 

Így most már többet hallhat, aktívabban élhet, több lehet, 
mint azt valaha is gondolta volna.

Íme a  
jövő 

További információkat talál az Okos Hallásról, okos 
hallókészülékekről, a ReSound LiNX 3D-ről a resound.hu 
honlapon.

A sorozat tagjaként, ami a világ első iPhone-ra 
tervezett hallókészülékével indult, a LiNX 3D a 
ReSound legújabb okos hallókészüléke.



              Hangzásélmény
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Képzelje el, hogy kollégáival beszélget, miközben 
a háttérben zúg a turmixgép, csapódnak a kések, 
sistereg a sütő. 

A ReSound LiNX 3D-vel ez könnyedebb, mint 
amilyennek hangzik. 

Méghozzá azért, mert ezek a hallókészülékek 
a legfejlettebb technológiát használják ahhoz, 
hogy azonosítsák és hallhatóvá tegyék az egyes 
hangokat. Így Ön követni tudja a párbeszédet, 
még ha változik is a háttérzaj. 

Többet hall
mint azt valaha is 
gondolta volna

Mert a 
ReSound LiNX 3D- 
vel akár 

50%-kal 
jobban behatárol-
ható a beszélgetés 
bármely 
környezetben.*

Bármerre is járjon,
nem fog lemaradni semmiről.

Az Önt körülölelő 
hangokból

80%-kal 
többet hallhat.**

Beszédértése akár 

40%-kal 
javulhat zajos 
környezetben.**

Lépést tarthat családtagjaival, 
barátaival, munkatársaival, 
még a tempós helyzetekben 
is.

Összehasonlítva a versenytársak 
prémium minőségű hallókészülékeivel. 

Források: *Groth (2016),  
**Jespersen et al. (2016)
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              Kommunikáció 

Egy új világot fedezhet fel az appok által

Idegen területeket fedez fel? 
A navigációs utasításokat 
közvetlen hallókészülékeiben 
hallgathatja.

Idegen országba utazik? 
Közvetlen a füleiben hallhatja a 
Google Translate fordításait.

A világ tele van hangokkal, melyekről 
nem akarunk lemaradni: beszéd, 
zene, a kosárlabda pattogása, 
vagy a gyalogátkelő sípoló jelzése. 
Agyunk különleges képességgel 
van felszerelve arra, hogy érzékelje 
ezeket, és különbözőképp 
alkalmazkodjon az egyes zajokhoz. 
A mi fejlett technológiánk mindent 
megad ahhoz, hogy segítse Önt 
hallani és az Ön számára fontos 
dolgokra koncentrálni.

A Spatial Sense térbeli érzékelés 
tiszta, természetes érzést biztosít. 
Bonyolultabb szituációban pedig 
a továbbfejlesztett kétoldali 
irányítottság segít fókuszálni, 
veszteség nélkül.

Minden hangból 
többet hallhat
Hallani akarjuk egymást, ugyanakkor figyelni szeretnénk a híreket is, nézni a kedvenc sorozatunkat, 
telefonon csevegni barátainkkal. A ReSound LiNX 3D-vel mindezt könnyedén megtehetjük. Szinte 
bármilyen hangforrás közvetlenül a hallókészülékekbe sugározható.

A ReSound LiNX 3D egy iPhone-ra tervezett hallókészülék, ami vezeték nélküli sztereó 
fülhallgatóként is működik, így hallgathatja vele iPhone, iPad vagy iPod touch eszközét.

A ReSound vezeték nélküli kommunikációs eszközökkel még több hangot hallgathat, pl. tévéből, 
egy megbeszélésen, előadáson vagy az autó hátsó üléséről. (Részletek a 13. oldalon.)

Minden együttműködik
A ReSound Mikro mikrofon segítségével hallgathatja barátait a pályára menet. Ha 
telefonhívást fogad, a Mikro mikrofon elnémul, amíg be nem fejezi a beszélgetést.

A hallókészülék viselők legfőbb 
aggodalma, hogy bármely hang-
környezetben képesek-e boldogulni. 

Tudta?



98

Hangzásjavító
Találta már magát olyan nehéz szituációban, ahol nem hallott szinte senkit? Ha több segítségre 
van szüksége, mint ami a gyors gombokkal elérhető, – még több opcióért – használja a 
hangzásjavítót. 

Ön és hangjai

Minden kéznél van

Hasznos tippek
Segít Önnek megtanulni a 
hallókészülék használatát és 
az Ön hallásának megfelelően 
tippekkel is szolgál.

Hallókészülék keresése
Ha elfelejtette, hol hagyta 
készülékeit, ez a funkció egy 
térképen megmutatja Önnek 
a legutolsó ismert (eltárolt) 
pozíciót.

Ön és készülékei

Kedvencek
Egyéni beállításait elmentheti a kedvencek közé. Ezek – a földrajzi helyek alapján – automatikusan 
aktiválódnak amikor megérkezik pl. munkahelyére, otthonába, vagy a sportpályára.

A kompatibilis eszközök teljes listáját megtalálja az alábbi weboldalon: resound.com/compatibility

Hangzásjavító
Finomhangolási lehetőségek 

könnyű elérése

Kiválasztott program

Gyors gomok 
Egyérintéses hang 

optimalizálás

Hangerő és némítás

Program sáv
Gyorsan odagörgethet 

bármely programra

A vezérlés 
elérhető 
Apple Watch 
segítségével is.

Mély/közép/magas hang 
kiemelés

Zajszűrési szint állítás Beszédfókusz állítás Szélzaj szűrés állítása

Javítja 
hallásélményét

Minden amire szüksége lehet a gyors 
beállításokhoz, egy érintéssel elérhető a fő 
képernyőről. Így mindig biztos lehet benne, 
hogy hallókészülékei készen állnak bármely 
környezetre.

A Saját Fiók gombbal extra segítséget kérhet, ha szüksége van rá.

A ReSound LiNX 3D automatikusan alkalmazkodik 
hangkörnyezetéhez. Egészen addig, amíg nem akarja 
saját maga testre szabni és vezérelni a hangokat, amit 
megtehet az új ReSound Smart 3D app segítségével.

              Alkalmazások
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Hallás-
gondozás

bárhonnan

A ReSound Assist támogatási szolgáltatással Ön online kapcsolatban maradhat hallásgondozójával és 
beállítási adatokat cserélhetnek a felhőn keresztül.

1 234

Néha, a klinikán még jónak tűnő hallókészülék 
beállítások, eltérőek lehetnek a hétköznapi életben. 
Ha visszatérő problémával találkozik, vagy csak 
további szakmai finomhangolásra van szüksége, 
igényelheti a ReSound Assist támogatást.

A szolgáltatás benne van a ReSound Smart 3D 
alkalmazásban és közvetlen elérést biztosít az Ön 
hallásgondozójához. Ezt azonnal használhatja ha 
szokatlan hallási nehézségbe ütközik, így nem utólag, 
emlékezetből kell körülírnia problémáját a következő 
kontroll alkalmával. Egyszerű, kényelmes és a valós 
problémára kaphat optimalizált megoldást.

Audiológusa az Ön igényei alapján frissíti 
a beállításokat, amit a ReSound Smart 3D 
alkalmazáson keresztül küld vissza Önnek. Innentől 
már egy érintéssel telepítheti a frissítéseket. 

Amikor így kipróbál egy új beállítást, utólag is 
választhat, hogy megtartja-e őket vagy esetleg 
visszaáll a korábbi beállításokra.

A Saját Fiók menüben 
koppintson a ReSound 
támogatás igénylésére. 

Segítség 
kérése 
az appon 
keresztül

Frissített 
beállítások 
és/vagy üzenet 
megérkezése

Frissített 
beállítások 
és/vagy üzenet 
küldése

Igény meg-
érkezése

Hallásgondozó 
szakember, audiológus

Felhasználó

Válaszoljon néhány 
rövid kérdésre.

Írja meg saját üzenetét, 
majd küldje el igényét.

A frissített beállítások 
fogadása, bárhol

Támogatás igénylése bárhonnan
Néha nehéz lehet pontosan megfogalmazni egy problémát. Ha új beállítást igényel, mi segítünk 
pontosítani a szükséges információkat, hogy audiológusa precíz finomhangolást végezhessen. 

Az információk tartalmazzák:

• a diagnosztikai értékelést,
• az Ön szubjektív leírását, és
• egy automatikus felvételt hallókészülékeinek beállításairól.

              ReSound Assist

Biztonságos és megbízható kapcsolat
A ReSound támogatás az egyik legmegbízhatóbb felhő szolgáltatáson alapul, ez a Microsoft 
Azure. Így Ön teljes biztonságban tudhatja adatait. Használatához internet kapcsolat szükséges.
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              Formatervezés

Works with 

AndroidTM 
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Gyakorlatilag láthatatlan

A ReSound által, vezeték nélküli kommunikációs eszközök széles tárházához juthat hozzá. 
Kiterjesztheti hallását, akármilyen zajos helyszíneken is. Ezek az eszközök könnyen használhatók és 
szinte bármilyen hangforrást átjátszanak hallókészülékeire. De a legjobb, hogy egyetlen intelligens 
rendszerként működnek együtt. Például a tévé elnémul, amikor Ön telefonhívást fogad, és az adás 
hangja automatikusan megszólal,amikor befejezi a telefonálást.

Vezeték nélküli kiegészítők

ReSound Multi mikrofon
Kihelyezheti pl. étkező- vagy 
tárgyalóasztal közepére vagy
egy személy gallérjára csíptethe-
ti, így közvetlenül készülékeiben 
hallhatja a fontos beszédet. 
Javíthatja vele hallásának ható-
távolságát, de hasznos lehet 
extrém zajos környezetben is. 

ReSound Phone Clip+
Nagyobb kényelmet, szabad-
ságot, és több irányíthatóságot 
nyújt használójának. Bármilyen 
Bluetooth-képes telefonnal 
(akár hagyományossal is) páro-
sítható, amiről hallókészülékeibe 
közvetíti a telefonhívásokat, 
zenét vagy egyéb hangot. 

ReSound TV egység 2
Sztereó hangot sugároz tévéjéből 
(vagy zene lejátszójából) 
közvetlenül hallókészülékeibe, 
az Ön számára megfelelő 
hangerővel. Eközben családtagjai 
a számukra normális hangerővel 
hallhatják ugyanazt.

Gondtalan viselet

Megtalál mindent a ReSound vezeték nélküli eszközökről a resound.hu/unite weboldalon.

Ön meg akar bízni hallókészülékeiben.* Ezért vonjuk be minden 
alkatrészét – kívül és belül egyaránt – iSolate nanotechnológiás 
bevonattal, ami megvédi azokat a kosztól és nedvességtől. 

*Hearing Tracker: A legfontosabb hallókészülék tulajdonságok (2016)

A ReSound LiNX 3D készülékek annyira diszkrétek, 
hogy ki kell vennie őket a füléből, hogy megmutathassa 
másoknak. A teljes diszkréció mellett, kényelmesek és 
megbízhatóak, így könnyen megfeledkezhet róla, hogy 
viseli őket. 

Valós méret

RIE (hangszóró a fülben) és BTE (fülmögötti) kivitelek

RIE és BTE színek

IIC (10A) CIC (10A) ITC (312) MIH-S (10A) MIH (312/13) ITE (312/13) 

Márványszürke

Antracit szürke

Fekete

Bézs
Szürke

Barna
Gyöngyfehér

Ezüst
Fényes antracit

Fényes fekete

Fényes barna

Monzavörös

Óceánkék

Sötétbarna

Hallójárati színek

Halvány

Bézs
Világosbarna

Sötétbarna

Barna

RIE 61 (312) RIE 62 (13) BTE 77 (13)BTE 67 (12) BTE 88 (13)

Hallójárati kivitelek
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Az okos hallókészülékek az egész földkerekségen szebb jövőt hoznak el a hallássérültek számára.

A ReSound LiNX 3D a legújabb, nagy presztízsű, díjnyertes okos hallókészülékünk. Megváltoztatják a 
korábbi gondolkodásmódot. A hallókészülékek korlátjai helyett a viselés előnyeiről beszélhetünk.

A ReSound büszkén fogadhatta az alábbi elismeréseket:

CES Innovation Award 2017
Legjobb innováció az esélyegyenlőségi technológiák közt. Elismerés: CES 
fogyasztói elektronikai kiállítás és vásár, USA

Die Goldene Concha 2016
Legjobb hallókészülék paletta. Elismerés: független német audiológusok

Golden Lobe Award 2016
Legjobb erős hallókészülék és legjobb applikáció. Elismerés: Független 
Hallásgondozók Szövetsége, Egyesült Királyság

Mit gondol a világ a ReSound 
okos hallókészülékekről?

A motorháztető alatt
Íme egy összefoglaló táblázat a ReSound LiNX 3D különleges tulajdonságairól és legfejlettebb 
technológiáiról. Ezek által Ön többet hallhat, aktívabban élhet, több lehet, mint azt valaha is gondolta volna. 

* Kivitel függvényében, bizonyos formák esetén.
Teljes részletességgel a termékek adatlapján.

TULAJDONSÁGOK – FUNKCIÓK ReSound LiNX3D 9 ReSound LiNX3D 7 ReSound LiNX3D 5
Teljes értékű programok 4 4 4

Szinkronizált nyomógomb*

Szinkronizált hangerőszabályzó*

Smart Start™ késleltetett indítás

PhoneNow™ automata telefon program

Comfort Phone™ telefon kiemelés

Kétoldali kommunikáció

Közvetlen jeltovábbítás (iPhone-ra tervezve)

ReSound Unite™ kompatibilitás (TV egység, távirányító,
PhoneClip+ telefon egység, Mini/Multi/Mikro mikrofon)

ReSound Smart 3D™ alkalmazás

ReSound Smart 3D™ alkalmazás – Hangzásjavító

ReSound Smart 3D™ alkalmazás – ReSound támogatás

ReSound Control™ alkalmazás (Unite PhoneClip+ egység 
szükséges)

TULAJDONSÁGOK – HANGZÁSÉLMÉNY
WARP jelfeldolgozás – csatornák száma 17 14 12

Binaural Directionality™ III továbbfejlesztett kétoldali
irányítottság

Spatial Sense™ javított térérzékelés

Binaural Directionality™ kétoldali irányítottság

Natural Directionality™ II természetes kétmikrofonos 
rendszer

Direkcionális mix

Állítható direkcionális mix

Szinkronizált SoftSwitching™ automatikus mikrofon mód 
váltás

SoftSwitching™ automatikus mikrofon mód váltás

Autoscope Adaptive Directionality™ autoszkóp irányítottság

Multiscope Adaptive Directionality™ multiszkóp irányítottság

Adaptive Directionality™ alkalmazkodó irányítottság

Binaural Environmental Optimizer™ II kétoldali környezeti 
finomhangoló

Környezeti finomhangoló

NoiseTracker™ II zajszűrés

Expanzió

Windguard™ szélzaj szűrés

DFS Ultra™ II gerjedésgátló

Music Mode™ zene mód

Auto DFS™ automatikus gerjedéskalibráció

Szinkronizált adaptáció

Tinnitus hanggenerátor természetes hangokkal

 Prémium  Fejlett  Alap



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 LiNX 3D™ 
segítségével .

© 2017 GN ReSound A/S. Minden jog fenntartva. ReSound a GN ReSound A/S védjegye. Apple, az Apple logó, iPhone, iPad, iPod, 
iPod touch és Apple Watch 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 Translate, 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. Dolby és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories regisztrált 
védjegye. Bluetooth a Bluetooth SIG Inc. védjegye. Azure a Microsoft Corporation regisztrált védjegye.
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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. 

facebook.com/resoundhearing

RESOUND KÖZPONT

GN Hearing A/S
Dánia
DK-2750 Ballerup, 
Lautrupbjerg 7
Tel.: +45 45 751111
resound.com 

MAGYARORSZÁG

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


