
Vertrouwen tot in 
de kleinste details





Onze nieuwste Premium-Plus hoortoestel 

gaat met zijn rijkere geluid en ongeëvenaarde 

streamingmogelijkheden elke verwachting 

te boven. Met ReSound e-Assist stelt uw 

hoorspecialist uw instellingen op afstand bij, 

waar u ook bent. De ReSound LiNX Quattro 

is de meest geavanceerde oplaadbare 

hooroplossing ter wereld.

Dit is de
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Briljante  
geluidsbeleving
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05DUIDELIJKER SPRAAKVERSTAAN
Op basis van onze jarenlange ervaring met 

innovatieve hoortoesteltechnologie blijven wij 

pionieren om ervoor te zorgen dat mensen 

beter horen in hun dagelijks leven. Onze unieke 

hooroplossing maakt het voor u gemakkelijker 

om spraak en andere geluiden te horen vanuit 

verschillende richtingen. Of u nu in een drukke 

straat wandelt of in een rustig theater zit, u kunt 

zich op het gesprek concentreren én u hoort alle 

geluiden om u heen.

RIJKERE GELUIDEN
Met de ReSound LiNX Quattro zijn er vrijwel geen 

grenzen aan uw geluidsbeleving. U hoort alle 

geluiden tot in de kleinste details. Zowel de lage 

als de hoge tonen klinken natuurlijker en voller. 

In rustige situaties klinkt het ook echt rustig en 

harde geluiden klinken prettig, helder en niet 

vervormd. Geluiden zoals een fluitende vogel, het 

lachen van kinderen en de noten van muziek kunt 

u nu beter horen en aangenamer waarnemen.

95%
van de gebruikers geeft voorkeur aan 

ReSound LiNX Quattro in vergelijking 

met andere premium hoortoestellen 

voor het beluisteren van muziek.

ReSound LiNx quattro

Andere premium Made for Apple-hoor toestellen



RIJKERE GELUIDSBELEVING
Het pruttelende koffiezetapparaat in de 

ochtend en muziek in de avond.

Dankzij de verbeterde helderheid en volheid 

van klanken met ReSound LiNX Quattro klinkt 

uw favoriete omgeving helderder, natuurlijker 

en rijker dan ooit tevoren.

Het resultaat is een briljante geluidsbeleving.

Lees meer over de briljante geluidsbeleving op
 resound.com

* Op ware grootte
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Ongeëvenaarde 
complete  
streaming
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, 

noten en tonen - alles rechtstreeks gestreamd 

naar uw hoortoestellen.

Lees meer over de streambeleving en bekijk de lijst 
met compatibele smartphones op

resound.com
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VERTROUWEN TIJDENS TELEFONEREN
U kunt nu telefoongesprekken voeren die een 

stuk duidelijker klinken. Uit onderzoek blijkt dat 

u gemiddeld 50% meer van het gesprek verstaat 

als het naar uw hoortoestellen wordt gestreamd 

dan tijdens een gewoon telefoongesprek.

MEER ACTIE BIJ TV KIJKEN
Luister naar het nieuws, kijk en luister naar 

films met verbeterde geluidskwaliteit. 

U verhoogt het TV-volume alleen in uw 

hoortoestel, uw gezinsleden merken er niets 

van.

Bij streaming vanaf een iPhone  

gaf 64% van de luisteraars

de voorkeur aan de geluidskwaliteit 

van ReSound LiNX Quattro.

ReSound LiNx quattro

Andere premium hoor toestellen

64%



Persoonlijk 
geluid en  
support

ReSound e-Assist

Lees meer over ReSound e-Assist op 
resound.com

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 fijnafstelling, 

aanpassingen en updates.

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.



‘De nieuwe instellingen 
hebben mijn geluidsbeleving 
verbeterd’

77%

‘Nieuwe instellingen zijn 
eenvoudig te installeren via 
de app’

89%

‘Het is gemakkelijk om een 
aanvraag voor service te 
versturen via de app’

83%

Degenen die ReSound e-Assist al hebben 

gebruikt, waarderen de extra service die ze 

krijgen en het gemak waarmee ze het kunnen 

gebruiken.

DIT IS WAT GEBRUIKERS VAN RESOUND 
e-ASSIST ZEGGEN:
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Overal en altijd het 
beste geluid
ReSound LiNX Quattro hoortoestellen passen 

zich automatisch aan uw omgeving aan, maar 

u kunt de details van uw geluidsbeleving zelf 

nog verder aanpassen. Met de ReSound  

Smart 3D app heeft u alles wat u nodig heeft 

voor discrete en snelle aanpassingen. U 

bepaalt zélf hoe u de geluiden om uw heen 

wilt ervaren.

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



Hieronder leest u meer over de functies in de 

ReSound Smart 3D app.

SOUND ENHANCER
Doe extra geluidsaanpassingen en verrijk de

geluidskwaliteit door het aanpassen van de 

bas-, midden- en hoge tonen.

ACCUSTATUS
Bekijk hoe vol de accu van uw oplaadbare 

hoortoestel is en ontvang een melding als u ze 

weer moet opladen.

MIJN HOORTOESTEL ZOEKEN
Bent u uw hoortoestellen kwijt?

Op een plattegrond ziet u waar ze voor het 

laatst met de app verbonden waren.

VERLICHTING VAN TINNITUS
Ervaar verlichting van tinnitus door 

het beluisteren van rustgevende 

achtergrondgeluiden.
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OPLAADTIJF UREN
ENERGIERESERVE

3 uur =
30
24

1 uur = 16
30 minuten = 8

met 50% 
streamingtijd



‘s Werelds meest 
geavanceerde
oplaadbare 
hooroplossing
ReSound LiNX Quattro is het meest 

geavanceerde oplaadbare hoortoestel 

ter wereld, met een volledig gesealde 

lithium-ion accu. Deze kleine, discrete accu 

heeft een lange gebruiksduur. U kunt erop 

vertrouwen dat uw hoortoestellen meer dan 

een etmaal werken. U heeft dus nooit meer 

gedoe met batterijen. ‘s Nachts plaatst u uw 

hoortoestellen simpelweg in de oplader om 

ze op te laden voor de volgende dag. Van 

‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat kunt u 

vertrouwen op deze compleet oplaadbare 

hooroplossing.

VOL VERTROUWEN MET VOLLEDIG 
OPLADEN
Geniet 24 uur lang van uw accu, zelfs als u de 

helft van de tijd tv, muziek of andere audio 

streamt.

SNEL EVEN OPLADEN
Bent u onderweg, op reis of bent u ‘s nachts 

uw hoortoestellen vergeten op te laden? Laad 

ze dan snel even op, zodat u ze overdag toch 

kunt gebruiken.

Lees meer over het opladen van uw hoortoestellen op 
resound.com
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Opladen 
waar u  
maar wilt

SLANKE EN FUNCTIONELE OPLADER
De kleinste premium oplader op de markt past 

er gemakkelijk bij in uw koffer of reistas. Hij 

beschermt uw hoortoestellen en laadt ze op,

waar u ook bent.



De hoortoestellen worden via inductie 

opgeladen. U plaatst ze in de oplader waarin 

u ze discreet, gemakkelijk en veilig kunt 

opladen. Het ledlampje op uw hoortoestel 

geeft aan dat de accu wordt opgeladen. 

U kunt de accustatus ook bekijken op de 

ReSound Smart 3D app.

Met een volle hoortoesteloplader kunt 

u beide hoortoestellen drie keer volledig 

opladen. Ledlampjes op de oplader tonen de 

accustatus van zowel de oplader als van de 

hoortoestellen.
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Hetzelfde helderdere, vollere en rijkere 

geluid is beschikbaar in twee discrete 

hoortoestelmodellen. Naast het kleine en 

duurzame oplaadbare model biedt ReSound 

LiNX Quattro ook een model met vervangbare 

standaard hoortoestelbatterij . Dankzij een 

laag energieverbruik en hoge prestaties kunt 

u in alle vertrouwen genieten van de serene 

natuur of drukte van de stad.

Twee energiezuinige 
opties

Kleuren

Zilvergrijs Antraciet Zwart Beige

Lichtblond Middenblond Donkerbruin Parelwit

Metallic Hoogglans 
antraciet

Hoogglans 
zwart

Hoogglans 
middenblond  

Monzarood Oceaanblauw



Twee energiezuinige 
opties

‘S  WERELDS MEEST GEAVANCEERDE  

OPLA ADBARE HOOROPLOSSING

VERVANGBARE BAT TERIJ
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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.

Lees meer over hoe Resound LiNX QuattroTM u 
vertrouwen in de kleinste details kan geven op 
resound.com.

GN ReSound
Postbus 85
6930 AB Westervoort 
026 319 5000
Info@resound.com | resound.com

© 2018 GN Hearing A/S. Alle rechten voorbehouden. ReSound is een handelsmerk van 
GN Hearing A/S. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken 
van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. andere landen. App Store is een servicemerk 
van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen Google en het Google  
Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

facebook.com/resoundhearing
twitter.com/resoundglobal
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