
Po raz pierwszy 
doświadcz 

inteligentnego 
słyszenia super power



ReSound ENZO po raz pierwszy przynosi 
inteligentną technologię słyszenia dla osób ze 
znacznym i głębokim niedosłuchem, dając Ci nowe 
możliwości uczestniczenia, komunikacji i interakcji.

Możesz doświadczyć najczystszych i najbardziej 
żywych dźwięków, bezpośredniej transmisji 
dźwięków stereo z jedynego aparatu słuchowego 
super power Made For iPhone oraz dyskretnie 
personalizować swoje ustawienia poprzez aplikację 
ReSound Smart™.

Wszystko dzięki najpotężniejszemu i najbardziej 
zaawansowanemu aparatowi super power  
na świecie.

Odwiedź stronę resound.com/enzo aby 
dowiedzieć się więcej na temat jedynego na 
świecie inteligentnego rozwiązania super power.

Przedstawiamy 
inteligentne 
słyszenie 
super power

ReSound ENZO jest jedynym aparatem słuchowym 
super power stworzonym do współpracy z iPhone 
(MFi), oznacza to, że możesz przesyłać dźwięk 
bezpośrednio do swojego aparatu słuchowego 
tak samo jak gdybyś używał słuchawek 
bezprzewodowych.

Możesz łatwo i intuicyjnie uzyskać dostęp do 
połączeń głosowych, FaceTime, muzyki, filmów, 
wskazówek głosowych, informacji i wszystkiego  
co iPhone, iPad i iPod touch mają do zaoferowania.

Bezpośrednia 
stereofoniczna 
transmisja

Flemming i Louise Brasen

Ojciec i córka, oboje są użytkownikami 
aparatów super power



”Ponieważ mam kontrolę  
słyszę teraz znacznie więcej”

Stefan Kodjie, 40 lat
Kierownik ds. jakości i użytkownik aparatu super power 

posiadający znaczny ubytek słuchu już od wieku niemowlęcego.



Pracuje 
dla Ciebie 
każdego dnia

Dzięki ReSound ENZO możesz usłyszeć 
więcej tego co chcesz bo każda część 
została zaprojektowana tak aby dać Ci 
lepsze doświadczenia słuchowe z bogatym, 
zrównoważonym dźwiękiem w każdej sytuacji.

Zastosowanie najbardziej zaawansowanej wersji 
Surround Sound by ReSound, naszej unikatowej 
strategii przetwarzania dźwięku, oznacza, że 
możesz cieszyć się większym wzmocnieniem 
bez hałasu i sprzężeń oraz dokładnie lokalizować 
skąd dochodzi dźwięk, nawet w wymagającym 
otoczeniu akustycznym.

Najlepsza 
jakość dźwięku  
i słyszalność

ReSound ENZO jest mały, wygodny oraz zbudo-
wany tak by być jak najbardziej niezawodny, tak 
aby służył Ci każdego dnia. To najmocniejszy na 
świecie aparat słuchowy super power, jest także 
mniejszy niż jakikolwiek inny aparat w tej klasie.

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

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

ZAWSZE W ZASIĘGU
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.

Louise Brasen 22 lata, 

Studentka i doświadczona 
użytkowniczka super power



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 
bezpośrednio 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
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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.


