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Nasza oferta powiększyła się o trzy nowe modele zausznych aparatów 
słuchowych z poziomu podstawowego – idealne rozwiązanie dla 
początkujących użytkowników aparatów słuchowych.

VOLTA – WIĘKSZA RÓŻNORODNOŚĆ  
DLA POCZĄTKUJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW

VOLTA XS C

VOLTA P C

VOLTA HP C

• 8 kanałów czestątliwości / 4 regulatory kompresji

• Przycisk programów, opcjonalnie z funkcją wł./wył.

• Przełącznik zmiany głośności w modelach Volta P C i Volta HP C

• Statyczny kierunkowy system wielomikrofonowy AudioTronic

• System antysprzężeniowy G3  i adaptacyjna redukcja hałasu
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30% 

Nagroda IHS Markit Innovation 
w kategorii: Zdrowie, Fitness 
i Nowe Technologie

Nagroda UX Design

Nagrody w 2016

Źródło:  Soerensen & Jespersen, 2015

Lepsze rozumienie mowy 
w porównaniu do innych 
aparatów słuchowych marki 
premium

Najdokładniejsza na 
rynku redukcja hałasu
- bez kompromisów 
w rozpoznawaniu mowy

Od 2007 roku ReSound 
stosuje unikatowe podejście 
do kierunkowości, które 
pozwala otworzyć się na 
świat i uniknąć „tunelowego 
słyszenia”.

"Nagroda Dobry Wzór 
2016 w kategorii: Strefa 
Publiczna

Inteligentne słyszenie 
ReSound wciąż wygrywa

T

© 2016 GN Hearing A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone. ReSound jest znakiem towarowym firmy GN Hearing A/S. Apple, logo Apple, 
iPhone, iPad i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
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Pierwszy na świecie aparat słuchowy połączony z internetem 

Od 2014 roku bezpłatna aplikacja ReSound Smart posiada funkcję wyszukiwania, która łączy 
się z internetem aby  zlokalizować zagubione aparaty słuchowe. Dostępna na urządzenia z 
Androidem oraz iOS

ReSound stworzył pierwsze na świecie aparaty słuchowe 
typu RIE  z technologią Made for iPhone oraz  cewką 
telefoniczną, a także najmniejsze aparaty m-RIE 
w technologii MFi

Tylko ReSound LiNX2 oferuje technologię Made for 
iPhone w aparatach RIE, BTE oraz wewnątrzusznych - 
teraz aparaty słuchowe mogą działać jak  
bezprzewodowe słuchawki stereo   

Dystrybutor w Polsce:

GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
al. Obrońców Tobruku 1/1, 10-092 Olsztyn
Tel. +48 89 651 06 80
e-mail: biuro@resound-polska.pl
www.resound-polska.pl
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Przyjazna dla środowiska 
bateria z łatwym w obsłudze 
paskiem zabezpieczającym.

0%
MERCURY

EasyTab®

www.duracell-activair.com
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Signia TeleCare jest nowym sposobem na przybliżenie do siebie pacjentów i protetyków słuchu 
jak nigdy wcześniej, pomagając ustanowić nowy standard opieki nad pacjentami. 

Wykorzystując intuicyjną aplikację na smartfona dla pacjentów oraz łatwy w użyciu portal dla 
protetyków słuchu, TeleCare otwiera drogę do podniesienia jakości oferowanych usług przez 
protetyków, efektywnego okresu próbnego oraz większego zadowolenia pacjentów.

System TeleCare współpracuje ze wszystkimi aparatami słuchowymi marki Signia i jest zopty
malizowany na produkty oparte na platformie primax.

signia-pro.pl/telecare

TeleCare.
Twoja osobista łączność z sukcesem.

słuchowe

Signia GmbH jest licencjobiorcą znaków handlowych koncernu Siemens AG.

Dla pacjenta

Wachlarz ćwiczeń uszeregowanych pod względem trudności 
pomoże Twoim pacjentom szybciej przystosować się do 
nowych aparatów słuchowych oraz do powrotu do lepszego 
słyszenia:

• Ćwiczenia słuchowe

•  Informacje na temat słyszenia i aparatów słuchowych

•  Informacje zwrotne wraz z ocenami na temat wrażeń 
słuchowych z różnych sytuacji akustycznych

• Różne opcje komunikacji z protetykiem słuchu (CareChat)

• Najczęściej zadawane pytania

• Instrukcja obsługi

• Funkcje zdalnej obsługi

Dla protetyka słuchu

•  Monitorowanie postępów pacjentów

•  Podgląd informacji zwrotnych od pacjenta

•  Komunikacja poprzez CareChat

•  Zdalne dostrajanie aparatów słuchowych


