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השמיעה החכמה תשנה את כל מה שאתם
עשויים לחשוב על מכשירי שמיעה מעתה .מכשירי
השמיעה מסתגלים אליכם במקום שאתם תסתגלו
אליהם.

אתם תשמעו יותר ממה שדמיינתם באמצעות מכשירי השמיעה
 .ReSound LiNX 3DTMבכל מקום בו תהיו  -בחוף או בטלפון .אתם
תוכלו ליהנות מחיבור לעולם שמסביבכם בצליל צלול ובהיר.
אתם יכולים להשתמש במכשירי השמיעה ReSound LiNX 3DTM

בדיוק כמו באוזניות סטריאו אלחוטיות ,וליהנות מרמה אחרת לגמרי של
שליטה על חווית השמיעה שלכם – היכן שתהיו.
כל זאת במכשירי שמיעה עמידים ,נוחים וכמעט בלתי נראים על האוזן.
עכשיו אתם יכולים לשמוע יותר ,לעשות יותר ולהיות יותר ממה
שחשבתם שאפשר.
גלו עוד על מכשירי השמיעה החכמים  ReSound LiNX 3DTMבאתר
אודיו מדיק  audio-medic.co.ilאו בresound.com -

 ReSound LiNX 3DTMהם מכשירי שמיעה חכמים חדשים
בסדרת פיתוחים טכנולוגיים ,שהציגה לראשונה מכשירי שמיעה
שמתחברים ל.iPhone-

תשמעו
יותר

ממה
שחשבתם
שאפשר

דמיינו שאתם מדברים עם החברים שלכם כשברקע
צלילי סכינים חותכות ומחבתות רוחשות .עם מכשירי
השמיעה  ReSound LiNX 3DTMתוכלו לחוות יותר
מהסביבה תוך כדי שאתם נשארים ממוקדים בשיחה.

בוחרים במכשירי
כי הם יותר מ-

50%

טובים יותר בזיהוי דיבור
בסביבות שונות*
אתם יכולים:
לשמוע

80%
יותר מהצלילים
סביבכם**
ולהבין

40%

יותר דיבור ברעש**
בהשוואה למכשירי שמיעה פרימיום
של מותגים מתחרים.
לפי:

*Groth (2016),
)** Jepersen at al. (2016

יותר
מהקולות
שאנחנו רוצים
לשמוע

העולם מלא בקולות ובצלילים שאנחנו לא רוצים להחמיץ – דיבורים,
צחוק או רעשים של כלי רכב .הטכנולוגיות המתקדמות שלנו מנצלות
במלואן את היכולת הטבעית של המוח שלכם לשמוע ולהתמקד במה
שחשוב לכם.
תכונת החישה המרחבית ( )Spatial Senseבמכשירי השמיעה
מעניקה לכם חוויה בהירה וצלולה של הקולות סביבכם .אולם,
במצבי האזנה מורכבים ,תכונת הכיווניות הדו-צדדית (Binaural
 )Directionality IIIבמכשירי השמיעה שלכם מוודאת כי תוכלו
להישאר ממוקדים במה שאתם רוצים מבלי להתנתק מהסביבה.

כיום ,אנחנו רוצים לשמוע יותר מהצלילים סביבנו .אנחנו גם רוצים
לשמוע שיחות טלפון ,להאזין לחדשות וליהנות ממוזיקה .מכשירי
השמיעה  ReSound LiNX 3Dבנויים בהתאמה ל ,iPhone-ופועלים
כמו זוג אוזניות סטריאופוניות שקולטות צלילים ישירות ממכשיר
ה iPhone, iPad-או  iPod touchשלכם.
הם גם עובדים עם האביזרים האלחוטיים של  ,ReSoundכך שתוכלו
לשדר אליהם צלילים מהטלוויזיה שלכם ,מחזית חדר הישיבות ומהמושב
האחורי ברכב.

העצימו

את חווית השמיעה
שלכם
התאימו לעצמכם את חווית השמיעה
כדי לקבל את המיטב והמירב
ממכשירי השמיעה שלכם
באמצעות אפליקציית
.ReSound Smart 3D

כל מה שאתם צריכים לכיוונון מהיר של מכשירי השמיעה נמצא במסך
המרכזי של האפליקציה בקליק אחד .התאימו לעצמכם כרצונכם את
הצלילים .כך ,תוכלו תמיד להיות בטוחים כי מכשירי השמיעה שלכם
מוכנים להגיב בהתאם לעולם שסביבכם.
האפליקציה גם מעניקה לכם מידע לגבי מכשירי השמיעה שלכם –
בדיוק ברגע הנכון .היא יכולה לעקוב אחר המיקום של המכשירים
שלכם כשאינכם מוצאים אותם ,או להציע טיפים לשיפור חווית
ההאזנה בסביבה נתונה.
למידע נוסף על האפליקציה ,גלשו לresound.com-

שליטה גם דרך
Apple Watch

דיסקרטיים ואמינים תמיד
מכשירי השמיעה  ReSound LiNX 3Dכל כך דיסקרטיים שאם תרצו
להראותם – תצטרכו להסיר אותם מהאוזניים .בנוסף ,הם כל כך נוחים,
שסביר להניח שתשכחו שאתם מרכיבים אותם.
כל רכיב – מבפנים ומבחוץ – מצופה בציפוי iSolate nanotech

להגנה כנגד לכלוך ולחות.

גודל אמיתי
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אביזרים אלחוטיים
לחברת  ReSoundיש מגוון מלא של אביזרים אלחוטיים שיסייעו
לשיפור השמיעה שלכם למרחק או במצבים רועשים .הם עובדים
בתיאום עם מכשירי השמיעה כמערכת חכמה .לדוגמה ,הצליל
מהטלוויזיה מושתק כשמתקבלת שיחת טלפון ,וחוזר אוטומטית מיד עם
סיום השיחה.

Works with
Android
TM

ReSound Multi Mic

ReSound Phone Clip+

כשהוא על דש הבגד או על שולחן
בחדר ישיבות ,המולטי מיק יכול
לשדר צלילים ישירות למכשירי
השמיעה שלכם ,וכך משפר
את השמיעה במרחק ובסביבות
רועשות.

דיבורית המעניקה לכם יותר חופש,
נוחות ושליטה בניהול שיחות
טלפון ,האזנה למוזיקה או צלילים
אחרים מטלפון תומך בלוטות'
(.)Bluetooth

ReSound TV Streamer 2

משדר צליל סטראופוני ישירות מהטלוויזיה
למכשירי השמיעה שלכם ,כך שתוכלו להאזין
בעוצמה הנוחה לכם בעוד אנשים לידכם
שומעים בעוצמה הנוחה להם.

למידע נוסף על אביזרים אלחוטיים ,גלשו לresound.com-
או לaudio-medic.co.il-

 מכשירי.אנשים הסובלים מירידה בשמיעה הם בלב העשייה שלנו
 עוזרים לאנשים להרגיש, עטורי פרסים,השמיעה החכמים שלנו
, בעולם חכם מאי פעם. בשליטה ומחוברים לסביבה,מעורבים יותר
אנחנו חושבים בגדול ומאתגרים את הקיים כדי שנוכל לשנות חייהם
.באמצעות כוחם של הצלילים
,1869  שנוסדה בשנת,GN  היא חלק מקבוצתReSound
. עובדים5,000-המעסיקה למעלה מ

03-5225223 ' טל,75 אביב פרישמן-תל
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