Samefling í náttúrunni
Jákvæð áhrif sameflingar koma fram þegar hún gefur meira en
summa þáttanna sem vinna saman.
Ágætt dæmi má sjá í náttúrunni í sameflingu býflugna og blóma.
Flugan ber frjó á milli blómanna svo þau geti myndað fræ og aldin
en að launum fær hún hunangssafa og frjóduft í búið. Einnig er
sá ávinningur af þessu að þriðjungur fæðu jarðarbúa eru aldin
plantna sem flugur frjóvga, þannig sjást áhrif sameflingar í verki.

ReSound er einn stærsti framleiðandi heyrnartækja og annarra tækja
fyrir heyrnarskerta. Með yfir 3000 starfsmenn og þar af um 400 í
aðalstöðvum fyrirtækisins í Kaupmannahöfn er ReSound nafntogað
fyrir að vera í fararbroddi við að þróa og hanna heyrnartæki.
Ef þú vilt nánari upplýsingar um ReSound Ziga, eða fá þau lánuð í
nokkra daga til reynslu, hafðu þá samband í síma 534 9600, komdu við
í Hlíðasmára 11 Kópavogi eða skoðaðu upplýsingar á www.heyrn.is.

Í ReSound Ziga er lögmálinu um sameflingu beitt á heyrnartækni.
Útkoman er heyrnartæki sem gefa betri árangur en summa
þáttanna sem í þeim eru.

Byrjaðu sem fyrst að njóta sameflingar!
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Samefling gerir
gæfumuninn

Að heyra sameflt

Að skynja sameflt

Að njóta sameflingar

Í heyrnartækjunum eru þrír hönnunar- og tækniþættir sem efla
hvern annan þannig að þau gefa mjög notalegt hljóð.

ReSound Ziga eru ein þægilegustu heyrnartækin sem fást í dag,
þau eru smágerð og fínleg hönnun þeirra gerir þau mjög lítið
áberandi.

Markmiðið með þróun þeirrar tækni sem ReSound Ziga byggir
á var að tryggja að tækin vinni hratt og nákvæmt þannig
að notandinn finni hversu þægileg þau eru um leið og hann
byrjar að nota þau. Þannig að hann geti notið alls þess sem
Ziga tækin gera um leið og hann setur þau upp.

Með háþróaðri tækni bregðast ReSound Ziga tækin á sjálfvirkan
hátt við mismunandi hljóðvist. Jafnvel þar sem mikill kliður er,
s.s. á þéttsetnum veitingastað eða á íþróttaleikvangi, vinna Ziga
tækin stöðugt að því að nema tal og önnur hljóð sem skipta máli
og létta notandanum þannig lífið.
Einnig eru Ziga tækin búin öflugri suðdempun sem lækkar
síbyljuhljóð en dregur í stað þess fram talað mál.
Tæknin sem liggur að baki þessum einstöku hljóðgæðum nefnist
Sound by ReSound.

Ziga fellur á bak við efsta hluta eyrans. Gegnsæ hljóðslangan sést
ekki við fyrstu sýn þar sem hún fellur vel að eyranu og inn í hlustina.
Auk þess er ReSound Ziga tengt með
opinni tengingu þannig að það loftar um
hlustina og hljóðið berst bæði út og inn
um hana svo maður heyrir sína eigin rödd
skýrt og eðlilega - það er mjög þægilegt að
nota Ziga.
ReSound Ziga fellur á bak við eyra, það er smágert og
sést varla.

Með öðrum orðum fer minni tími í að fínstilla tækin og þér
gefst meiri tími til að njóta þeirra hljóða sem berast þér til
eyrna. Það er ávinningur sameflingar.

