
Doświadcz 
inteligentnego słyszenia 

- po raz pierwszy  
w klasie super power



“Teraz życie stało się prostsze
 - Potrzebuję tylko telefonu, 

kluczy i portfela”
Flemming Brasen, 49 lat

Kierownik sklepu i użytkownik aparatu super power od 31 lat



Przedstawiamy 
inteligentne 
słyszenie 
super power
ReSound ENZO™ po raz pierwszy dostarcza inteligentną 
technologię słyszenia dla osób ze znacznymi i głębokimi 
ubytkami słuchu. 

Inteligentne słyszenie super power oznacza doświadczanie 
czystego i żywego dźwięku nawet w bardzo wymagającym 
otoczeniu akustycznym.

Oznacza to łatwiejszą komunikację z kolegami w pracy  
oraz łączność z ukochaną osobą nawet jeśli jesteś na innym 
kontynencie, to wszystko dzięki bezpośredniemu połączeniu 
audio z twoim iPhonem, iPadem i iPodem touch.

Oznacza to, że możesz dyskretnie zmieniać ustawienia 
aparatu wprost z Twojego smatrfonu, dopasowując swoje 
słyszenie do swoich potrzeb bez zwracania uwagi na aparaty 
słuchowe.

Odwiedź resound.com/enzo aby dowiedzieć się więcej 
o jedynym na świecie inteligentnym aparacie słuchowym 
super power.

ReSound ENZO™ jest jedynym 
inteligentnym aparatem super power

Aplikacja ReSound Smart™ daje 
nowe możliwości inteligentnej 
zmiany twoich doznań 
dźwiękowych.

Przesyłaj dźwięk bezpośrednio 
z iPhone, iPad i iPod touch bez 
urządzeń pośredniczących 
i w jakości stereo.

Przetwarzanie dźwięku Surround 
Sound by ReSound™ naśladuje 
działanie układu słuchowego 
poprawiając rozumienie mowy 
i jakości dźwięku. 

Mały, wygodny i bardzo trwały. 
Zabezpieczony od zewnątrz 
i wewnątrz przed wilgocią 
najlepszą w branży nanopowłoką.

4   |   ReSound ENZO™

Flemming i Louise Brasen
Ojciec i córka
oboje są użytkownikami aparatów super power

ReSound ENZO™   |   5

Bezpośrednia 
łączność

niezrównana jakość  
i słyszalność dźwięków

intuicyjna 
personalizacja

Mały i wytrzyMały 
design

Dowiedz się więcej na stronie 6

Dowiedz się więcej na stronie 14. Dowiedz się więcej na stronie 16.

Dowiedz się więcej na stronie 8.



“Nie mogłem wykonać 
telefonu przez dziewięć lat  

- teraz mogę”

James Raath, 59 lat
Konsultant biznesowy oraz użytkownik 

aparatu super power, zdiagnozowano u niego 
chorobę Meniere’a w wieku 21 lat

W świecie inteligentnych technologi coraz 
więcej ludzi i rzeczy łączy się ze sobą. Teraz 
dzięki ReSound ENZO Ty też możesz.

ReSound ENZO to jedyny stworzony dla 
iPhone (MFi) aparat słuchowy super power,  
co oznacza, że możesz przesyłać dźwięki 
stereo bezpośrednio do Twoich aparatów,  
bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń  
- tak jakbyś nosił bezprzewodowe słuchawki.

Możesz łatwo i intuicyjnie uzyskać dostęp 
do połączeń głosowych, FaceTime, muzyki, 
filmów, wskazówek głosowych. Informacji 
i wszystkiego tego co Twój iPhone, iPad i  
iPod touch ma do zaoferowania.

Możesz dzwonić z domu, z samochodu 
jak czy biura, bez względu na to co dzieje 
się wokół Ciebie. Możesz usłyszeć każde 
słowo Twojej ulubionej piosenki gdy jesteś na 
spacerze, jeździsz na rowerze czy po prostu 
siedząc w ciszy i słuchając muzyki.

Twoje bezpośrednie 
połączenie z ludźmi, 
miejscami  
i doświadczeniami.
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Cała moc 
jakiej 
potrzebujesz
Dzięki ReSound ENZO możesz usłyszeć więcej  
niż dotychczas, ponieważ każda jego część została 
zaprojektowana tak, aby dać Ci lepsze doznania 
słuchowe z bogatym i zrównoważony dźwiękiem 
w każdej sytuacji.

Możesz cieszyć się większym wzmocnieniem bez hałasu 
i sprzężenia zwrotnego, ponieważ ReSound ENZO 
zapewnia najwyższy stabilny poziom wzmocnienia 
w branży.*

A dzięki szerokiemu wyborowi trybów dopasowania 
ReSound ENZO może sprostać Twoim potrzebom 
słuchowym i indywidualnym potrzebom niezależnie  
od tego z jakiego aparatu słuchowego korzystałeś 
wcześniej.

* Global audiology, czerwiec 2014, wewnętrzne testy GN ReSound

“Dźwięk jest 
kryształowo 

czysty”
Jonathan Shackleton, 63 lata

Przewodnik po Antarktyce i użytkownik 
aparatu super power, zaczął tracić słuch 

20 lat temu.
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Wszystkie 
twoje dźwięki 
wzmocnione, 

czyste 
i komfortowe.

ReSound ENZO™ maksymalizuje jakość dźwię-
ku, słyszalność i rozumienie mowy jednocześnie 
zmniejszając wysiłek słuchania.

Możesz lepiej rozumieć mowę dokoła Ciebie 
i wiedzieć dokładnie skąd dociera dźwięk, 
nawet w trudnym otoczeniu.

Zastosowanie najnowszej i najbardziej zaawan-
sowanej wersji Surround Sound by ReSound 
sprawia, że jest to możliwe. To nasza unikalna 
strategia przetwarzania dźwięku oraz wynik 
naszej misji dążenia do dostarczenia Ci 
perfekcyjnych i naturalnych doświadczeń 
dźwiękowych.
 
Aby wspierać przetwarzanie wykonywane 
przez Twój mózg, oba aparaty ReSound 
ENZO nieustannie wymieniają się informacjami 
o otoczeniu akustycznym, aby zoptymalizować 
ustawienia każdego z aparatów. Wynikiem jest 
zmaksymalizowane rozumienie mowy, nawet 
w trudnym otoczeniu akustycznym.
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“Dźwięk jest na prawdę 
przyjemny... Po prostu go 
włączam i jestem gotowa 

do wyjścia”

Louise Brasen, 22 lata
Studentka i użytkowniczka aparatu  
super power, zdiagnozowano u niej  

utratę słuchu 12 lat temu



Inspirowany 
naturą Nazwa Surround Sound by ReSound™ oddaje istotę naszych 

aspiracji: dać Ci dźwięk, który prawdziwie odzwierciedla życie wokół 
Ciebie. Oto tylko niektóre z inteligentnych technologii - dostępnych 
tylko w aparatach ReSound - które Surround Sound by ReSound 
używa do naśladowania funkcji i działania ludzkiego ucha.

Szerokopasmowa 
Kompresja 
Dynamiczna WDRC
Gwarantuje, że ciche dźwięki są słyszalne bez robienia 
głośnych dźwięków  zbyt głośnymi, dając Ci komfortowe 
“super mocne” doświadczenia dźwiękowe niezależnie 
od otoczenia dźwiękowego i poziomu wzmocnienia. 
ReSound ENZO oferuje również wzmocnienie liniowe 
i pół-liniowe zwiększające liczbę opcji dopasowanie 
aparatu do Twoich preferencji.

Sound Shaper™
Poprawia słyszalność cząstek mowy 
i wysokoczęstotliwościowych dźwięków, 
jednocześnie zachowując najlepszą możliwą 
jakość dźwięku dzięki zastosowaniu 
unikalnej dla ReSound technologii kompresji 
częstotliwości.

ReSound ENZO zapewnia najwyższy stabilny 
poziom wzmocnienia w branży* umożliwiając 
Ci poprawne rozumienie mowy bez gwizdów 
w Twoim aparacie słuchowym.

DFS Ultra™ II

ENZO MAKSyMAlNEGO 

STAbIlNEGO WZMOCNIENIA  

W PORóWNANIu DO WIODąCyCh 

KONKuRENTóW

* Global audiology, czerwiec 2014, wewnętrzne testy laboratoryjne,  
  GN ReSound

Dwa aparaty słuchowe 
bezprzewodowo wymieniają dane 
o otoczeniu dźwiękowym, aby dać 
Ci lepsze rozumienie mowy w hałasie 
oraz bardziej naturalne odczucia we 
wszystkich sytuacjach akustycznych.

Kierunkowość 
Obuuszna™

Zapewnia bardziej jednorodne doświadczenia 
dźwiękowe w czasie gdy poruszasz się 
pomiędzy różnymi środowiskami akustycznymi 
poprzez stałe dopasowywanie wzmocnienia 
oraz stopnia redukcji hałasu - dostępne dzięki 
synchronizacji międzyusznej.

Obuuszny 
Optymalizator 
Środowiskowy™ II

Podbicie Niskich 
Częstotliwości
Zwiększa wzmocnienie dla częstotliwości 
poniżej 1000 hz dla jeszcze bardziej 
bogatego brzmienia.

ReSound ENZO jest zasilany 
najszybszą i najbardziej 
zaawansowaną bezprzewodową 
platformą w przemyśle 
audiologicznym - procesorem 
SmartRangeTM. Łącząc 
bezprzewodową technologię  
2.4 Ghz 3-ciej generacji, 
SmartRange pozwala  
na bezpośrednią transmisję  
audio oraz komunikację 
międzyuszną.

SmartRange™

Jakość dźwięku   |   1312   |   Jakość dźwięku



“Stłumienie hałasu otoczenia 
na ruchliwej ulicy zmieniło 

mój świat dźwięków”
James Raath, 

użytkownik aparatów super power
“Ponieważ mam kontrolę 

mogę teraz usłyszeć 
jeszcze więcej  

- na przykład ptaki 
rankiem... Cała gamę 
dźwięków jakich nie 
słyszałem wcześniej”

Stefan Kodjie, 40 lat
Kierownik ds. jakości i uzytkownik 

aparatów super power, żyje  
z niedosłuchem od wieku niemowlęcego

Aplikacja ReSound SmartTM daje 
Ci nowe inteligentne sposoby, aby 
spersonalizować Twoje doświadczenia 
słuchowe.

Możesz dopasować ustawienia basów 
i sopranów dla wybranych przez Ciebie 
środowisk słuchowych - koncert, 
samochód, siłownia albo Twoja 
ulubiona (i hałaśliwa) kawiarnia  
- wystarczy przesunąć palcem.  
Możesz też zmniejszyć głośność 
mikrofonów aparatu gdy rozmawiasz 
przez telefon na ruchliwej ulicy.

To nie koniec - możesz połączyć te 
ustawienia z danym miejscem dzięki 
wbudowanej w aplikację lokalizacji 
GPS tak, aby aparat automatycznie 
przełączył się Twoje ulubione 
ustawienia w miejscach, które często 
odwiedzasz. Aplikacja pomaga nawet 
odszukać Ci swoje aparaty  
ReSound ENZOTM jeśli je zgubisz.

Kontroluj ustawienia prosto i dyskretnie 
za pomocą iPhona, iPada oraz iPoda 
touch.

Dowiedz się więcej o aplikacji 
ReSound Smart oraz o kompatybilnych 
urządzeniach na 
resound.com/smartapp 

Personalizuj  
i kontroluj swoje 
dźwięki

Intuitive Personalization   |   15



“Teraz biegam bez 
akcesoriów w ręce czy

zwisających kabli.”
Louise Brasen, użytkowniczka aparatów 

super power

Pracuje dla Ciebie, 
każdego dnia
Życie ze znacznym i głębokim ubytkiem 
słuchu oznacza poleganie na swoich 
aparatach słuchowych przez cały czas. 
Dlatego ReSound ENZO™ jest mały, 
komfortowy i skonstruowany z myślą 
o wytrzymałości i niezawodności, tak 
aby mógł pracować dla Ciebie każdego 
dnia.

WODOODPORNY 
Nanopowłoka iSolate™ to 
ultracienkapolimerowa tarcza, która 
zabezpiecza każdy element ReSound 
ENZO i chroni go przed uszkodzeniami 
powodowanymi wilgocią, woskowiną 
i kurzem.

MAŁY I DYSKRETNY 
ReSound ENZO™ jest najmocniejszym 
aparatem super power, nawet jeśli jest 
mniejszy niż dowolny konkurencyjny 
aparat słuchowy. Jest zbudowany tak aby 
zapewnić Ci niezawodność jakiej jeszcze 
nie doświadczyłeś, to oczywisty wybór 
dla użytkowników aparatów super power, 
którzy szukają lepszych doświadczeń 
słuchowych.

GAMA PRODUKTÓW
Aby sprostać wszystkim Twoim  
potrzebom ReSound ENZO™  
jest dostępny w 10 kolorach i trzech 
poziomach technologicznych.
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Works with 

AndroidTM 

Jeszcze bardziej 
poszerz swoje 
możliwości
ReSound ENZO™ łączy się 
bezprzewodowo z całą gamą akcesoriów 
ReSound unite, tak abyś mógł pozostać 
w łączności w jeszcze większej ilości 
sytuacji - nawet gdy oglądasz telewizję 
z przyjaciółmi lub rodziną albo słysząc 
z odległości osobę, z którą rozmawiasz 
w hałaśliwym otoczeniu.

Mini Mikrofon ReSound unite możesz 
przypiąć do ubrania osoby, której chcesz 
słuchać i przesyłać jej głos bezpośrednio 
do Twojego ReSound ENZO. ReSound 
unite TV 2 pozwala Ci słuchać  dźwięków 
bezpośrednio z TV, zestawu stereo lub 
komputera z głośnością jaką wybierzesz 
podczas gdy pozostali domownicy 
słuchają wszystkiego z odpowiednią dla 
siebie głośnością. A ReSound Phone Clip+ 
zamieni Twoje aparaty słuchowe w zestaw 
głośnomówiący do rozmów telefonicznych 
oraz słuchania muzyki w jakości stereo.

18   |   ReSound Unite™

“używaliśmy Mini Mikrofonu 
w trakcie całej trzy godzinnej 
podróży - to było wspaniałe”

Flemming Brasen, 
użytkownik aparatów super power

Prosta i intuicyjna kontrola nad 
akcesoriami bezprzewodowymi unite 
za pomocą aplikacji ReSound Smart



ReSound pomaga ludziom odkryć słuch 
na nowo. Rozwijamy rozwiązania, które 
naśladują funkcjonowanie zdrowego ucha, 
pozwalając zapomnieć Ci o ubytku słuchu 
i umożliwiając prowadzenie bogatego 
aktywnego i satysfakcjonującego życia.

ReSound ENZO™ jest jedynym na świecie 
inteligentnym aparatem super power. Daje 
pełen i łatwy dostęp do dźwięków, które 
są dla Ciebie najważniejsze - w najlepszej 
dostępnej jakości. Przesyła dźwięk 
w jakości stereo z Twojego urządzenia 
iPhone, iPad lub iPod touch bez 
dodatkowych urządzeń pośredniczących 
oferując nowe inteligentne sposoby 
kontrolowania i personalizowania swoich 
doświadczeń słuchowych. Wszystko to 
zostało zamknięte w trwałej i estetycznej 
obudowie aby pracować dla Ciebie 
każdego dnia.

resound.com/enzo

siedziBa główna
GN ReSound A/S
lautrupbjerg 7
2750 ballerup
Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

Wymienione znaki towarowe są własnością i są wykorzystywane przez GN ReSound Group i jej spółki córki. © 2014 Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch i FaceTime są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi 
w uSA i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Android jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc. Robot Android jest odtwarzany lub zmodyfikowany z pracy utworzonej i udostępnionej 
przez Google i wykorzystywanej zgodnie z warunkami opisane w Creative Commons 3.0 uznanie Autorstwa. Dolby oraz symbol podwójnego-D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby laboratories. bluetooth 
jest znakiem towarowym bluetooth SIG, Inc.
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dystryButor w polsce
GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. 
Al. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn 
Tel./fax: +48 89 527 01 67
biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl


