Kemurðu auga á það?

... here it isn’t

… trúlega ekki

Dot breytir aðeins því að
bæta heyrnina
Dot eru fíngerðustu heyrnartækin sem
framleidd eru og hljóðvinnsla þeirra er
óviðjafnanleg þannig að það eina, sem
notandinn verður var við þegar hann
setur þau upp, er að heyrnin batnar.

Það sem býr hér að baki er að í Dot
hafa vísindamenn ReSound valið bestu
tækni sem völ er á og komið henni fyrir
í örlitlum heyrnartækjum sem hverfa
næstum á bak við eyrun og sitja þannig að það finnst varla fyrir þeim. Með
Dot geturðu breytt heyrninni án þess að
breyta útliti þínu.

... það er ekki hér

… hér er það

Háþróuð tækni eflir heyrnina mest
Í Dot er nýjasta
hljó ð vinnsluker fið
sem er þekkt undir
nafninu Sound by
ReSound TM. Í kjarna
Sound by ReSound
eru margreyndir þættir sem í samein-

ingu gefa skýra, jafna og notalega heyrn
- rétt eins og hún á að vera.
Misstu ekki af einu einasta orði
Allt frá hljóðlátu hvísli til háværari hljóða
gefur mögnun Sound by ReSound óviðjafnanleg hljóðgæði fyrir allt sem hlust-

að er á en það þýðir að þú heyrir allt sem
sagt er án þess að missa af einu einasta
orði. Þetta er mögulegt með hinum
örsmáu hátölurum sem skila hljóðinu
inn í eyru. Í raun eru þeir svo smáir að
þú finnur varla fyrir þeim.

... það er ekki hér

Kostir Dot
kná þó þau séu smá
• Leifturhröð, hárnákvæm og
eðlileg hljóðvinnsla
• V inna vel í hávaða
• Glæsileg og fínleg í útliti

• Algjörlega sjálfvirk aðlögun að
þeim hljóðum sem notandinn
hrærist í
• Fjölbreytt litaval þannig að hver og
einn getur valið lit við sitt hæfi

Glæsilegasta heyrnartækið
Flest tæki s.s. farsímar og vasaspilarar hafa þróast á þann veg að þau
hafa minnkað og orðið fíngerðari en
um leið öflugri, þar eru heyrnartæki
frá ReSound ekki undanskilin. Með

Dot kemur fram róttæk umbót bæði
á stærð og virkni heyrnartækja. Byltingarkennd hönnun sameinar það að
tækin hverfa næstum á bak við eyrun
og að notandinn finni varla fyrir þeim.

Vinir og starfsfélagar, þess sem notar
Dot, taka aðeins eftir betri heyrn þ.e.
minni misskilningi og meiri samskiptum.

Veldu það Dot sem henta þér
Dot fæst í mörgum litum bæði skærum
og einnig mildum sem geta fallið að
háralit notandans. Oft er það synd að
enginn kemur augu á þau.

Þín persónulegu Dot
Veldu úr 14 mismunandi litum.
Skollitt

Marmaragrátt

Silfrað

Dökkgrátt

Skjannahvítt

Fagurblátt

Rauðbleikt
gljáandi

Ljóst

Dökkbrúnt

Perlugrátt

Grátt

Ljósskollitt

Neongrænt
gljáandi

Rautt

... það er ekki hér
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Um ReSound
Danska fyrirtækið ReSound er frumkvöðull í þróun heyrnartækja sem leysa
heyrnarvanda á þægilegan hátt. Það var í
forustuhlutverki við að kynna nýjar lausnir við að bæta úr vægri og meðalmikilli

heyrnarskerðingu – margar af þeim
lausnum eru nú staðalbúnaður í heyrnartækjum. Með Dot heldur ReSound
uppi merkinu enn á ný með því að þróa
tæki sem eru ótrúlega þægileg í notkun

Aðalstöðvar
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 9 • P.O. Box 130
DK-2750 Ballerup, Denmark
Sími: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.gnresound-group.com

Þjónusta á Íslandi
Heyrn ehf
Hlíðasmára 11
201 Kópavogur
Sími: 534 9600
Netfang: heyrn@heyrn.is
www.heyrn.is

og hljóðvinnsla þeirra er eins og best
verður á kosið.
Nánari upplýsingar um Dot heyrnartækin
eru á www.heyrn.is eða
www.dotbyresound.com.

