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כי השמיעה שלכם ייחודית רק לכם



איכות הקול
הכי טבעית שיש 



הטבע עיצב את צורת האוזניים שלכם, כך שתוכלו לקלוט את הקולות שסביבכם באופן המיטבי,
ומכיוון שמבנה האוזניים שלכם הוא ייחודי לכם, כך גם ייחודיים הקולות שאתם שומעים.

מרבית מכשירי השמיעה קולטים את הקולות מאחורי האוזן בלבד. זה אינו המקום שהטבע ייעד לכך - 
מה שעלול להוביל לאיכות קול סטנדרטית, לא טבעית ולא עשירה.

ReSound ONE, עם מיקרופון שלישי ורמקול הממוקמים בתעלת האוזן, משנה את התמונה: מכשיר 
שמיעה חדשני ומהפכני ברמה אחרת לגמרי, המשתמש במבנה האוזן הייחודי לכם כדי לקלוט את 

הצליל המלא בדיוק כפי שהטבע התכוון.

אנחנו מציגים חוויית סאונד שהיא באמת ייחודית, שלמה ומותאמת אישית לכם.

ReSound ONE. כי השמיעה שלכם ייחודית.

*מיקרופון באוזן ושני מיקרופונים כיווניים, תכונות כיווניות וקישוריות אלחוטית



בדיוק כמו 
טביעת אצבע, 

השמיעה שלכם
ייחודית לכם

מיקרופון 2

מיקרופון 1

מיקרופון ורמקול באוזן



אנחנו גאים להציג לראשונה את מהפכת המיקרופון השלישי עם רמקול 
בתעלת האוזן

מכשיר השמיעה עתיר הטכנולוגיות הראשון בעולם  הכולל שני מיקרופונים על-גבי המכשיר עצמו וכן מיקרופון שלישי עם 
רמקול הממוקם באופן דיסקרטי בתעלת האוזן.

מיקום מיטבי
מיקומו של המיקרופון השלישי הנוסף בתוך האוזן שלכם, במקום מאחוריה, תוך שימוש בצורת האוזן הטבעית והייחודית 

שלכם לקליטת הקול, יעניק לכם תחושה אמיתית של מיקום הצלילים במרחב.

נועד לעבוד יחד איתכם 
תרשו לעצמכם לצלול לתוך חוויה מותאמת אישית, כשצלילי הסביבה היומיומית שלכם מועשרים בכיווניות ובעומק. אתם 

ומכשירי השמיעה שלכם פועלים כאחד.

נוצר בהשראת יכולת השמיעה הטבעית
פילוסופיית הסאונד שלנו מעניקה למוח שלכם כל מה שהוא צריך כדי לעבד סאונד, כך שהשתתפות בשיחות הופכת 

להיות קלה ומהנה בכל מצב.

ReSound ONE. כי השמיעה שלכם ייחודית. עובד יחד איתכם ובשבילכם.

*מיקרופון באוזן ושני מיקרופונים כיווניים, תכונות כיווניות וקישוריות אלחוטית



עצבו את 
חווית השמיעה שלכם

שמיעה טובה יותר בכל סביבה

 ReSound ONE באמצעות טכנולוגיית הכיווניות הרב-סביבתית, מכשירי
מתאימים עצמם באופן אוטומטי לסביבות ההאזנה שלכם.

בשליטה
תמיד תהיו בעמדה הטובה ביותר לשמוע את מה שחשוב ועדיין להיות ערניים 

לקולות שסביבכם בנוחות. זה מאפשר למוח שלכם, ולא למכשירי השמיעה, 
להחליט למה ולמי להאזין.

פשוט וללא מאמץ
תרגישו נינוחות ויכולת לנהל תקשורת נטולת מאמץ עם אחרים בסביבות 
המשתנות בחיי היום-יום שלכם, אפילו בכאלה שהן רועשות או מאתגרות.



חווית שמיעה מצוינת אחד-על-אחד

במצבים רועשים ומאתגרים במיוחד, הפעילו את תכונת האולטרה-פוקוס )מיקוד 
צר במיוחד( שבמכשירים. כמו אלומה בלתי נראית לזיהוי קול, המכשירים 

מתמקדים בדיבור של האדם הנמצא לפניכם מבלי לבודד אתכם מקולות אחרים, 
באופן נוח ובטוח.

התמקדות בחיים עצמם
בזכות הטכנולוגיה העוצמתית שלנו, תוכלו להרגיש בטוחים מספיק לנהל שיחות 

במצבים שבעבר ייתכן שנמנעתם מהם. 

ReSound ONE. כי השמיעה שלכם ייחודית.



אפשרויות טעינה ללא מתחרים וקישוריות אלחוטית 
המתאימה עצמה לצרכיכם

טענו וסעו
ל-ReSound ONE סוללה בעלת אורך חיים גבוה ביותר, העשויה לשמש 

אתכם ליותר מיום של שימוש נטול דאגות. תוכלו לבחור בין שני סוגי 
מטענים מעוצבים בהתאם לצרכיכם ולאורח החיים שלכם.

ניהול שיחות טלפון, הזרמת סאונד ומוזיקה
קבלו שיחות טלפון ישירות ממכשיר הסמארטפון שלכם - iPhone או 

Android - ישירות למכשירי ה-ReSound ONE שלכם, תוכלו לכוון את 
מכשירי השמיעה באמצעות אפליקציית Smart 3D, והכל באמצעות 

טכנולוגיית בלוטות’ בצריכת אנרגיה נמוכה.

מגוון אביזרים אלחוטיים משלימים עומד לרשותכם ומעניק לכם אפשרויות 
רבות נוספות לחיבור למכשירים שונים המשמשים אתכם ביום-יום, כמו 

טלוויזיה.

ReSound ONE. כי השמיעה שלכם ייחודית.

*במכשירי טלפון תומכים



התחברו 
לאנשים 

ולעולם שלכם



 ReSound ONE כל פרט ופרט במכשירי
תוכנן במטרה אחת – אתם

מתוכננים 
לנוחות, ביצועים 

ודיסקרטיות 
מיטביים



שוב תוכל להיות 
חלק מהעולם שלכם 

ולשמוע כפי
 שהטבע התכוון

נגיעות העיצוב העדינות ביותר

המכשירים, בעיצוב חדשני ומתקדם, ממוקמים באופן 
דיסקרטי עם נקודת השקה אחת בלבד מאחורי האוזן. 

ReSound ONE הם מכשירי השמיעה הנוחים 
והדיסקרטיים ביותר שייצרנו אי פעם.

סיפור הצבעים

תוכלו לבחור מתוך מגוון מושלם של צבעים טבעיים 
המתמזגים בצבע העור או השיער שלכם.

ReSound ONE. כי השמיעה שלכם ייחודית.

אפור חם כסף זוהר גרפיט

שחור עמוק זהב

אספרסו שמפניה ברונזה



אנחנו ב-ReSound מאמינים כי חווית החיים היא במיטבה כשהיא זורמת באופן טבעי ונטול מאמץ.
עבורנו המשמעות היא שאנחנו לוקחים ללב כל מה שעלול למנוע מכם לחיות כך.

אנחנו תמיד חותרים לסייע לכם להתחבר לחיים ללא מגבלות.
הקדשנו את 150 השנים האחרונות לפיתוחים טכנולוגיים שמקדמים את האנושות, פיתוח טכנולוגיות השואבות השראה מפילוסופיית 

השמיעה האורגנית ושימת האדם במרכז העשייה שלנו, מכיוון ששמיעה וטיפול בשמיעה הם ייחודיים כמו טביעת אצבע.

 .Jabra וכלה באוזניות הספורט של ReSound חלוצה בתחום הסאונד החל ממכשירי השמיעה של - GN היא חלק מקבוצת ReSound
נוסדה בשנת 1869, מעסיקה למעלה מ-5000 איש ברחבי העולם ונסחרת בבורסה בניו יורק ובקופנהגן.

.ReSound ONE גלו עוד כיצד תוכלו לשמוע באופן ייחודי עם
audio-medic.co.il-גלשו לאתר אודיו-מדיק ב

resound.com-או לאתר היצרן ב

טלפון: 5223*
www.audio-medic.co.il
info@audio-medic.co.il  |  רחוב פרישמן 75, תל-אביב
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