FRÁBÆR TÆKNI

ReSound er einn af stærstu framleiðendum heyrnartækja. Með yﬁr 3000 starfsmenn víðsvegar um heiminn er ReSound
nafntogað fyrir nýjungar í tækniþróun
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Að heyra á eðlilegan hátt
Rétt eins og ískristallar þá erum við öll sitt með hverju móti. Við
erum einstök bæði í útliti og hugsun og einnig hvernig við skynjum umhverﬁð. Við höfum hvert og eitt sérstaka heyrn og viljum
ráða sjálf á hvað við hlustum. Þrátt fyrir þetta hefur hönnun
heyrnartækja lengst af verið miðuð við að notandinn aðlagist
tækninni frekar en að tæknin sé aðlöguð að honum.
Að heyra hljóð úr öllum áttum
Flest háþróuð stefnuvirk heyrnartæki vinna á þann hátt að
næmni þeirra miðar á viðmælanda fyrir framan þann sem er með
heyrnartækin en við það missir hann oft af hljóðum sem berast
úr öðrum áttum. Sumum ﬁnnst að tækin nemi röng hljóð sem
valdi því að þeir heyri ekki það sem gerist umhverﬁs þá. Nú hefur
ReSound þróað fyrstu heyrnartækin sem nema hljóð úr hvaða átt
sem er þannig að sá sem er með tækin nýtur til fulls stefnuvirkni
þeirra.
Eðlileg mögnun
Hljóðumhverﬁsbestun (Environmental Optimizer™ ) hefur yﬁrlit
yﬁr hvernig þú skynjar mismunandi hljóðstyrk, hún stillir sjálfvirkt á þá mögnun sem hentar þér hverju sinni.
Kristaltær heyrn
Margskonar búnaður í ReSound Azure tryggir að tal heyrist skýrt
og einnig réttur tónn án ískurs og annarra óþæginda.
Tæknileg lykilatriði í ReSound Azure:
• Eðlileg stefnuvirkni tryggir að fullri athygli má halda á
viðmælanda og einnig á hljóðum sem berast úr öðrum áttum.
• Hljóðumhverﬁsbestun stillir sjálfvirkt á þá mögnun sem hentar þér hverju sinni.
• Þráðlaust, handfrjálst Bluetooth® heyrnartól er frábært
samskiptatæki.
• Hleðslutæki veldur því að ekki þarf að hafa áhyggjur af
örsmáum rafhlöðum.
• Warp™ WDRC hljóðgæði eru frábær.
• Dual Stabilizer II DFS endurómshemlun fyrirbyggir ýl og ískur.

Að skipta um rafhlöður tilheyrir fortíðinni
Við erum viss um að bæði þeir sem eru að nota heyrnartæki í
fyrsta sinn og einnig þeir sem eru vanir heyrnartækjum taka
því feginshendi að þurfa ekki að handfjatla örsmáar rafhlöður
tvisvar til þrisvar á viku. Með ReSound Azure™ hleðslutæki eru
heyrnartækin hlaðin yﬁr nótt sem nægir í um 28 tíma og gefur
mjög jafna spennu. Einnig má hlaða samtímis tvær vararaﬂöður.
Nú þarf í raun ekki að skipta um rafhlöður nema í mesta lagi
tvisvar á ári.
Einföld samskipti
ReSound Azure Mini BTE er fyrsta heyrnartækið sem er með
Bluetooth® þráðlaust, handfrjálst heyrnartól sem gengur bæði
með fastlínu- og farsímum. Það gefur truﬂanalaust samband.
Rafhlöður heyrnartóls endast í um þrjá tímaí notkun eða um
fjóra daga í hvíld.

