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TRÅDLØS TILKOBLING

Utvid din 
høreopplevelse



Smart Hearing™ kobler deg til verden og hjelper 
deg med å leve livet slik du ønsker. Tenk deg å 
besøke en travel kafé. Du er der for å møte venner, 
og dere har mye å prate om. Når du skrur av 
musikken som du streamer direkte fra din telefon 
til høreapparatene, oppdager du bakgrunsstøyen 
i kaféen. Men det plager deg ikke, du gleder deg 
bare til samtalen med dine venner.

DIREKTE STREAMING

Dine høreapparater fungerer nå som trådløse 
stereohodetelefoner. Så du kan føre en samtale i 
støyende omgivelser. Foreta en telefonsamtale uten 
problemer. Snakke med dine kjære i bilen. Eller se 
på TV sammen med familien med et lydnivå som er 
komfortabelt for alle.

Opplev fordelene 
med Smart 
Hearing™



DISKRÉ KONTROLL OG PERSONLIGE 
INNSTILLINGER 

Du kan også kontrollere og stille inn dine høre-
apparater fra din iPhone eller smarttelefon. 

TRYGGHETEN TIL Å DELTA

Dette er essensen i ReSound Smart Hearing  
– løsninger som tilpasser seg deg og din livsstil, så 
du kan nyte øyeblikkene og delta med trygghet.



Koble til, delta og 
engasjer deg i verden

Made for iPhone
Gjør at dine høreapparater 
kan fungere som trådløse 
stereohodetelefoner.

Trådløst tilbehør
Nyt mulighetene til å høre 
og gjøre mer i utfordrende 
situasjoner.

Apper
Kontroller og gjør din 
høreopplevelse fra din 
iPhone eller smarttelefon 
mer personlig.

Med vårt økosystem av trådløs tilkobling kan du 
streame, kontrollere, og stille inn lyden på dine ReSound 
høreapparater uten å bruke noen mellomledd rundt 
halsen.



Koble til, delta og 
engasjer deg i verden

ReSound Micro Mic 
Fokuser på lydene du ønsker å høre, 
selv i støyende omgivelser, og utvid 
din hørselsrekkevidde med opptil 25 
meter i klar sikt.

ReSound Phone Clip+ 
Foreta krystallklare telefonsamtaler, 
mute bakgrunnslyder når du 
snakker, eller stream musikk, 
podcaster eller enhver lyd fra din 
telefon. 

ReSound TV-streamer 2
Stream stereolyd fra din TV, pc, eller 
musikksystem. 

ReSound Fjernkontroll 2 
Juster volum eller mute dine 
høreapparater, bytt programmer, 
og se alle dine innstillinger på et 
øyeblikk.

ReSound Smart app og 
ReSound Control app
Still inn og kontroller dine 
høreapparatinnstillinger fra din 
iPhone eller smarttelefon.

ReSound Multi Mic 
Opplev alle fordelene med 
Micro Mic, og bruk den som 
en bordmikrofon også. Koble til 
telespole og FM-systemer*, og 
bruk mini-jack tilkoblingen for å 
streame lyd til dine høreapparater.

* FM-mottaker nødvendig



Gjør dine høre-
apparater om til  
trådløse stereo-
hodetelefoner

Foreta telefonsamtaler eller 
FaceTime samtaler med 
de du er glad i. Lytt til din 
favorittmusikk eller lydbøker 
i stereo. Få nøyaktige 
veiledninger rundt i en 
ukjent by. 



Alt streamet fra din iPhone, iPad eller iPhone touch 
direkte til dine høreapparater. Helt uten noen 
slynge rundt halsen, eller noen mellomliggende 
enhet er Made for iPhone tilkobling den enkleste, 
mest diskré måten å få dine høreapparater til å 
fungere som trådløse stereohodetelefoner.

Om du ikke har en iPhone kan du likevel streame 
stereolyd fra telefonsamtaler og musikk fra din 
Android smarttelefon og alle andre Bluetooth-
aktiverte enheter. Du trenger bare å pare din 
telefon med ReSound Phone Clip+. 



Det siste tilskuddet til vår serie av trådløse tilbehør, 
ReSound Micro Mic og Multi Mic, gir deg mulighet 
til å høre mer av alt. Stemmen til en du er glad i, en 
lærer, en kollega - uavhengig om de er på et støyete 
sted eller er flere meter unna, vil du fortsatt høre 
dem klart og tydelig.

Så nå kan du koble Micro Mic eller Multi Mic til 
verdens smarteste høreapparater*, og være trygg 
på at du ikke går glipp av noe i samtalen når du er 
sammen med familie og venner. 

Utvid din hørsel 
og fungér bedre i 
hverdagen



RESOUND MICRO MIC

Svært enkel å bruke, og du kan pare 
den til ReSound Smart høreapparater* 
på sekunder. Klips den på klærne til 
peronen du ønsker å snakke med, og nyt 
samtalen selv med bakgrunnsstøy. Og 
du kan fortsatt høre dem, selv om de er 
opptil 25 meter unna i klar sikt.

RESOUND MULTI MIC

Fungerer som Micro Mic med samme 
rekkevidde på opptil 25 meter, men kan 
også fungere som en bordmikrofon, 
så du kan høre alle rundt den. Den er 
kompatibel med teleslynge og FM-
systemer**. Den har også mini-jack 
inngang så du kan streame praktisk talt 
all lyd direkte til dine høreapparater.

*Kompatibel med alle ReSound trådløse høreapparater
**FM-mottaker kreves



En av tingene du merker når du begynner å tape 
hørselen er at telefonsamtaler blir vanskeligere. 
ReSound Phone Clip+ endrer alt dette. 

FØL DEG TRYGG I SAMTALER PÅ TELEFONEN

Bare klips på deg Phone Clip+ og du er klar til 
å foreta telefonsamtaler. Med ett trykk på en 
knapp vil du høre den som ringer krystallklart 
i dine høreapparater, selv om du er i en travel 
gate. 

Koble til din 
telefon for krystall-
klare samtaler



STREAM LYD FRA  
DIN TELEFON

Du kan også streame lyd fra 
din telefon slik at du kan høre 
på musikk eller podcasts. 
Med PhoneClip+ fungerer 
høreaparatene dine som trådløse 
stereohodetelefoner.

KONTROLLERE HØREAPPARATENE

Du kan også bruke PhoneClip+ til å endre volum og 
program i dine høreapparater.



Hjemmet ble plutselig 
mye mer 
underholdende
Nå er det på tide å invitere familien tilbake til TV-
stuen. For med ReSound TV-streamer 2 kan du 
se på TV med hele familien med et volum som er 
komfortabelt for alle. 

HA EN SAMTALE MENS DU SER PÅ TV

Du kan justere volumet på dine høreapparater og 
TV-en separat med ReSound Fjernkontroll 2 eller 
apper, så du fortsatt kan føre en samtale med 
familie og venner mens dere ser på TV. Om du 
kommer utefor den trådløse rekkevidden i mindre 
enn fem minutter, vil dine høreapparater automatisk 
koble seg til TV-streamer 2 igjen når du er tilbake 
innen rekkevidde. 



KONTROLL RETT FRA 
FINGERTUPPENE 

ReSound Fjernkontroll 2 gir deg 
enkel kontroll og oversikt over 
volum og programinnstillinger på 
dine høreapparater. Du kan bytte 
til en av dine ReSound trådløse 
tilbehør, balansere volumet med 
dine høreapparater, og se alle dine 
innstillinger på det tydelige displayet. 

ENKEL Å KOBLE TIL

Koble ReSound TV-streamer 2 til 
din TV, stereo eller pc og stream 
stereolyd direkte til dine høre-
apparater.



Med den prisvinnende ReSound Smart™ 
app, kan du fininnstille dine ReSound 
Smart høreapparater til å passe din unike 

smak. Alt uten å røre dine høreapparater. Den er 
også tilgjengelig for Apple Watch.

GJØRE INNSTILLINGER FOR LYTTEKOMFORT

Fininnstill høreapparatinnstillinger med Sound 
Enhancer for mer lyttekomfort i et støyende 
lyttemiljø eller ute på en vindfull dag. Du kan justere 
volum, diskant og bass, og lage Favorittinnstillinger, 
geo-tagge dem, og gjøre at de aktiveres når du 
ankommer et nytt sted. Og du kan kontrollere volum 
på dine ReSound trådløse tilbehør. 

KONTROLLER DEM FRA HÅNDLEDDET

Med ReSound Smart app for Apple Watch kan du 
kontrollere dine høreapparater rett fra håndleddet - 
uansett hvor du befinner deg.

Personliggjør 
din høre-
opplevelse



Justere volum eller bytte programmer er 
så enkelt som å tappe og svisje. Bare par 
din smarttelefon med Phone Clip+ og bruk 

ReSound Control app for diskré kontroll over dine 
høreapparater. Du kan også balansere volumet på 
dine ReSound trådløse tilbehør som Micro Mic.

DISKRÉ KONTROLL AV HØREAPPARATENE
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© 2016 GN ReSound A/S. Alle rettigheter forbeholdes. ReSound er et 
varemerke tilhørende GN ReSound A/S Apple, Apple-logoen, iPhone,
iPad, iPod touch og Apple Watch er varemerker som tilhører Apple Inc., 
registrert i USA og andre land. App Store er et varemerke tilhørende
Apple Inc. Android, YouTube og Google Play er registrerte varemerker 
tilhørende Google Inc. Android-roboten er reprodusert eller modifisert
fra et arbeid skapt og delt av Google og brukt i overensstemmelse 
med vilkårene i Creative Commons 3.0 Attribution License. Dolby og 
DDsymbolet er registrerte varemerker tilhørende Dolby Laboratories. 
Bluetooth er et varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc..

ReSound hjelper mennesker med å høre bedre 
med høreapparater som etterligner virkemåten til 
det naturlige øret. Vårt mål er å gi deg muligheten 
til å leve et rikt, aktivt og komplett liv, som ikke blir 
berørt av hørselstapet.

Vi er den eneste produsenten som tilbyr et komplett 
økosystem av integrert trådløse tilkobling over hele 
produktspekteret, slik at du kan kan streame lyd, 
tilpasse lyden og kontrollere dine høreapparater 
uten behov for ekstraenheter.
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