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Waarom op maat 
gemaakte hoortoestellen?
ReSound op maat gemaakte hoortoestellen zijn praktisch 
onzichtbaar en bieden een rijk en briljant geluid. Andere 
voordelen van deze toestellen zijn:

• Natuurlijke windruisreductie
• Eenvoudig te plaatsen en uit te nemen
• Geweldig als u een actief persoon bent
• U heeft er geen last van als u een bril draagt
• Ongeëvenaarde streaming vanaf TV en telefoon

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE
MODELLEN EN KLEUREN
Er zijn drie verschillende op maat gemaakte
modellen. Welk model u kiest hangt af van uw
levensstijl en de mate van uw gehoorverlies.

MEER DIEPGANG, DYNAMIEK EN RITME
Als u in de trein een telefoongesprek voert, kunt u elk woord 
verstaan. Als u thuis televisie kijkt, voelt u de spanning van 
de serie. En als u door de stad rijdt, hoort u uw navigatie-app 
luid en duidelijk. Met de ReSound LiNX Quattro beleeft u een 
bijzondere streamervaring vanaf vrijwel elke audiobron. Met 
helderder, voller en rijker geluid kunt u tot in detail genieten 
van spraak en muziek - alles rechtstreeks gestreamd naar uw 
hoortoestellen.

Discrete op maat
gemaakte
hoortoestellen
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Mensen met gehoorverlies zijn de kern van alles wat 
we doen, omdat we weten dat zij ons hun vertrouwen 
schenken. Daarom zijn we nooit gestopt zijn om te 
pionieren in innovatieve nieuwe technologieën.
Ons doel is ervoor te zorgen dat mensen zich meer 
betrokken, verbonden en in controle voelen en hun leven 
helpen veranderen met de kracht van geluid. Exclusief 
verkrijgbaar via audiologen en hoorspecialisten.

ReSound is onderdeel van de GN Group en is pionier in 
geweldig geluid. Van ReSound hoortoestellen tot Jabra 
headsets voor kantoor en sport. GN is opgericht in 1869, 
heeft wereldwijd meer dan 5000 werknemers en is 
genoteerd aan NSDAQ OMX Kopenhagen. 

GN makes life sound better.



Discreet en 
speciaal 
voor u gemaakt
Tegenwoordig is personalisatie een belangrijk 
onderdeel van de ervaring als u een product of dienst 
koopt. Dit geldt ook voor de op maat gemaakte 
hoortoestellen van ReSound: ze zijn speciaal gemaakt 
voor u. Met onze geavanceerde digitale technologie 
en vakmanschap maken wij discrete op maat gemaakt 
hoortoestellen, die perfect zijn afgestemd op uw 
gehoorverlies en uw oren.  

DUURZAAM EN COMFORTABEL
We werken voortdurend aan de verbetering van onze 
op maat gemaakte hoortoestellen. Hierdoor worden 
ze steeds geavanceerder, maar blijven ze tóch klein 
en discreet. De gepersonaliseerde hoortoestellen zijn 
lichtgewicht en ze hebben een ergonomisch ontwerp. 
Hierdoor kunt u ze de hele dag comfortabel dragen. 
Bovendien beschermt de ReSound iSolate nanotech-
coating de hoortoestellen tegen stof en vocht.

DIRECTE AUDIOSTREAMING, ZELFS NAAR 
DE KLEINE CIC
Dankzij innovatieve draadloze technologie streamt 
u geluid rechtstreeks vanaf uw TV, iPhone, iPad, 
iPod touch en geselecteerde Android ™ -telefoons* 
naar uw op maat gemaakte hoortoestellen. U kunt 
ook de ReSound Smart 3D-app downloaden om uw 
hoortoestellen eenvoudig en discreet te bedienen.

PERFECTE PASVORM EN GEPERSONALISEERD 
GELUID
Op maat gemaakte hoortoestellen zitten in uw oor en 
gebruiken de anatomie van het oor om geluiden op een 
natuurlijke manier op te vangen. Zo hoort u niet alleen 
de geluiden zelf, maar hoort u ook waar ze vandaan 
komen. Op maat gemaakte hoortoestellen van 
ReSound bieden u een briljante geluidskwaliteit, dankzij 
hun baanbrekende functionaliteiten.

ReSound e-Assist
EXCLUSIEVE HOORZORG
ReSound e-Assist verandert de service die u van uw 
hoorspecialist krijgt. Of u nu thuis, op het werk of op 
vakantie bent, met de ReSound Smart 3D™ app kunt u 
vanaf elke plek een aanvraag sturen voor fi jnafstelling van 
uw toestellen. Uw hoorspecialist werkt uw instellingen bij 
en stuurt ze rechtstreeks naar de app.

MEER ONDERSTEUNING TIJDENS HET 
HELE PROCES
Nadat u uw nieuwe instellingen hebt uitgeprobeerd kunt 
u uw hoorspecialist eenvoudig via de app laten weten of u 
tevreden bent. Zo blijft u ondersteuning ontvangen en kan 
uw hoorspecialist ervoor zorgen dat u tevreden bent met 
de nieuwe instellingen.

* Beschikbaar in de ReSound LiNX Quattro en vanaf Android-versie 10


