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Geluid zoals u 
dat wenst. 
Waar u ook bent 



De ReSound LiNX 3D geeft u een 
andere kijk op hoortoestellen. 
U bepaalt vanaf nu wat u wilt horen, 
want ú bent de baas.

Grenzeloos 
genieten



Met de ReSound LiNX 3D™ hoort u meer dan u ooit 
had gedacht. Loopt u op het strand, of voert u een 
telefoongesprek? U bent altijd verbonden met uw 
dierbaren, dankzij kristalheldere geluidskwaliteit van de 
ReSound LiNX 3D.

Gebruik uw ReSound LiNX 3D hoortoestellen als 
draadloze hoofdtelefoons en ervaar dat u zélf de controle 
heeft over uw gehoorervaring. U bepaalt wat u wilt horen, 
waar u ook bent. 

Ervaar een hoortoestel dat duurzaam is, comfortabel zit 
en dat u vrijwel onzichtbaar achter uw oor draagt.

U geniet grenzeloos, u bent verbonden met uw dierbaren 
en u hoort meer dan u ooit voor mogelijk hield. 
Versta meer, ervaar meer en leef!

Lees meer over de ReSound LiNX 3D en Smarthoren op 
resound.com

Waar de LiNX ooit het eerste Made for iPhone 
hoortoestel ter wereld was, is de ReSound LiNX 3D 
het slimste hoortoestel dat er is.



Stelt u zich eens voor dat u met uw collega’s 
praat, met op de achtergrond het geluid van 
blenders, hakmessen en sissende pannen. Met 
de ReSound LiNX 3D hoort u meer van alles om 
u heen én u verstaat alles wat er gezegd wordt.

Hoor
meer

dan u 
ooit had
durven 
dromen



dan u 
ooit had
durven 
dromen

Vergeleken met premium 
hoortoestellen van 
concurrerende merken.
Bronnen: *Groth (2016), 
**Jespersen c.s. (2016)

Omdat hij tot

beter spraak 
identificeert in 
verschillende
omgevingen*, 
kunt u:

80%
meer
omgevings-
geluid horen**

Versta

40%
meer spraak 
in lawaai**

50%



Altijd 
verbonden 
met de 
wereld om 
u heen

De wereld zit vol met geluiden die u niet wilt missen: 
stemmen, lachende mensen of rolschaatsers op de stoep.

Onze geavanceerde technologieën maken gebruik van 
het natuurlijk vermogen van uw hersenen om zich te 
richten op geluiden die belangrijk voor u zijn.

Spatial Sense geeft u een natuurlijker gevoel van de 
geluiden om u heen. In rumoerige omgevingen kunt u 
zich dankzij Binaural Directionality III focussen op de 
geluiden die u wilt horen én u bewust blijven van de 
geluiden om u heen.



Tegenwoordig willen we meer horen dan de geluiden 
om ons heen. We willen bellen, naar het nieuws luisteren 
en muziek streamen. De ReSound LINX 3D is een Made 
for iPhone-hoortoestel. Hij werkt als een draadloze 
stereohoofdtelefoon die het geluid direct streamt vanaf 
uw iPhone, iPad of iPod touch.

Met ReSound draadloze accessoires streamt u nóg 
meer geluid. Vanaf uw TV, vanaf de andere kant van de 
vergadertafel of vanaf de achterbank van uw auto. 



 Bepaal zélf welk 
geluid u wilt horen en 
haal het beste uit uw 

hoortoestellen.  
Altijd en overal.  

Dit kan met de nieuwe  
ReSound Smart 3D app. 

Uw optimale

heeft u zélf  
in de hand

geluidsbeleving



De sneltoetsen op het hoofdscherm zijn alles 
wat u nodig heeft voor een snelle bijstelling. 
Pas de geluiden naar uw eigen wens aan. Zo 
kunt u altijd vertrouwen op uw hoortoestellen 
en bent u klaar voor de wereld om u heen. 

De app geeft u advies over uw hoortoestellen, 
precies wanneer u het nodig hebt. Hij traceert 
de locatie van uw hoortoestellen als u ze even 
niet kunt vinden. En hij geeft u tips hoe u meer 
kunt horen in bepaalde situaties. 

Lees meer over de ReSound Smart 3D app op 
resound.com

Pas geluiden aan met 
de Apple Watch



Op ware 
grootte

IIC 
(10A)

CIC 
(10A)

MIHO 
(312) 

MIH-S
(10A) 

MIH 
(312/13) 

 

RIE 61 
(312)

RIE 62 
(13)

AHO 77 
(13)

AHO 67 
(312)

AHO 88 
(13)

Altijd discreet en betrouwbaar
ReSound Linx 3D-hoortoestellen zijn zó klein dat u ze uit 
moet doen om ze te laten zien. Ze zitten zo comfortabel 
dat u zelfs vergeet dat u ze draagt. 

Elk onderdeel is van binnen en van buiten voorzien van 
een iSolate nanotech-coating. Dit beschermt het gehele 
toestel tegen vocht, vuil en oorsmeer. 

RIE en AHO-modellen

Kleuren

Op maat gemaakte modellen



Works with 

AndroidTM 

ReSound heeft een serie draadloze accessoires waarmee 
u meer hoort op afstand of in rumoerige omgevingen. 
Ze werken samen als een intelligent systeem. Krijgt u 
telefoon, dan dempt het TV-geluid automatisch. Beëindigt 
u het gesprek, dan gaat de TV automatisch harder. 

Draadloze accessoires

Lees meer over ReSound draadloze accessoires op  
resound.com

ReSound Multi Mic
Leg hem op de tafel of 
klik hem op iemands 
kleding en stream geluiden 
rechtstreeks naar uw 
hoortoestellen. Zo verstaat 
u meer vanaf een afstand 
en in rumoerige ruimtes.

ReSound Telefoonclip+
Geeft u meer vrijheid, 
comfort en controle bij het 
streamen van telefoon- 
gesprekken, muziek of 
geluid van uw telefoon met 
Bluetooth.  

ReSound TV Streamer 2
Streamt stereogeluid direct naar 
uw hoortoestellen, zodat u én uw 
omgeving het op een wenselijk en 
comfortabel volume horen.



facebook.com/resoundnederland twitter.com/GNresoundNL

Wij willen graag het gehoor van slechthorenden verbeteren. 
Met onze bekroonde Smarthoren® hoortoestellen voelen 
mensen zich meer betrokken en verbonden. In een steeds 
slimmere wereld denken we grenzeloos en veranderen 
levens van mensen met de kracht van geluid. Exclusief 
verkrijgbaar via audiologen en audiciens. 

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

Lees meer over hoe de Resound LiNX 3D™ u helpt om 
meer uit uw leven te halen op resound.com

GN ReSound 
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
Tel.: 026 319 5000
info@resound.nl
resound.com

© 2017 GN Hearing A/S. Alle rechten voorbehouden. ReSound is een handelsmerk van 
GN Hearing A/S. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch zijn 
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 
App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. 
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. 
De Androidrobot is gereproduceerd of aangepast van werk dat gecreëerd en gedeeld 
wordt door Google en gebruikt wordt conform de voorwaarden die omschreven zijn in 
de Creative Commons 3.0 Attribution License. Het woordmerk en logo Bluetooth zijn 
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Dolby en het Double D-symbool 
zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
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