
O futuro 
da Audição 
Inteligente 
está aqui 



A Audição Inteligente mudará o 
seu pensamento sobre aparelhos 
auditivos. Os aparelhos auditivos se 
adaptam a você, ao invés de você se 
adaptar a eles.

O futuro 
chegou



Ouça mais do que você jamais imaginou ser possível com 
o ReSound LiNX 3D. Na praia ou ao telefone, você pode
aproveitar o som em sua volta com clareza e nitidez. 

Você pode usar os seus aparelhos auditivos ReSound LiNX 
3D como fones de ouvidos sem fi o. E você terá uma nova 
dimensão de controle sobre sua experiência auditiva - 
onde quer que você esteja.

Tudo isso em um aparelho auditivo com ótima 
durabilidade, conforto e praticamente invisível na orelha. 

Agora você pode ouvir mais, fazer mais e ser mais do que 
você jamais imaginou ser possível.

Descubra mais sobre a Audição Inteligente dos aparelhos 
auditivos ReSound LiNX 3D, acesse resound.com.br

Em uma série que iniciou com o primeiro aparelho 
auditivo do mundo Made for iPhone, o ReSound 
LiNX 3D é o novo aparelho auditivo com Audição 
Inteligente da ReSound.



Imagina conversar tranquilamente com os 
seus colegas de trabalho mesmo com barulho 
em volta. Com o ReSound LiNX 3D, você pode 
aproveitar mais de todas as situações e ainda 
ter melhor entendimento da fala.

Ouça 
mais

do que 
você jamais 
imaginou 
ser possível



do que
você jamais 
imaginou
ser possível

*Comparado a aparelhos
auditivos avançados da 
concorrência.

Fonte: *Groth (2016)
**Jespersen et al. (2016)

É até

melhor em 
identifi car a fala 
em diversos 
ambientes, e 
você pode:

Ouvir até

80% 
mais dos sons 
em sua volta*

Entender até

40% 
mais da fala em 
lugares ruidosos**

50% 



Mais dos sons 
que você 
deseja ouvir

O mundo está cheio de sons e não podemos perder 
nenhum, como vozes, risadas e até mesmo o barulho 
do trânsito.

Nossa tecnologia avançada aproveita ao máximo a 
capacidade natural do seu cérebro para ouvir e se 
concentrar no que é importante para você.

O recurso Spatial Sense oferece um sentido claro e 
natural dos sons que te rodeiam. Mas em situações de 
escuta difíceis, o recurso Direcionalidade Binaural III 
permite que você se concentre no que deseja sem perder 
informações dos sons em sua volta.



Hoje, queremos ouvir muito mais do que os sons que 
nos rodeiam. Também queremos ouvir as ligações, 
ouvir o programa na televisão e transmitir música. O 
ReSound LiNX 3D é um aparelho auditivo Made for 
iPhone – transmite os sons direto do seu iPhone, iPad ou 
iPod touch para os aparelhos auditivos, como se fossem 
fones de ouvido sem fi o.

O ReSound LiNX 3D também funciona com os acessórios 
wireless da ReSound para que você possa transmitir o 
som de sua TV, ouvir melhor uma reunião ou quem está 
sentado no banco traseiro do carro.



Aplicativo ReSound Smart 3DTM

a sua experiência 
auditiva

Personalize sua 
experiência auditiva para 
aproveitar o máximo dos 
seus aparelhos auditivos, 

com o novo aplicativo 
ReSound Smart 3D. 

Melhore



Tudo o que você precisa para um ajuste 
rápido está na tela principal para que seja 
prático e fácil. Personalize o som para que 
você aproveite ainda mais. Assim, você 
estará sempre confi ante com seus aparelhos 
auditivos e pronto para se envolver com o 
mundo ao seu redor.

Quando for necessário, o aplicativo também 
lhe dá orientações sobre os aparelhos 
auditivos. Ele pode rastrear a localização 
dos seus aparelhos auditivos quando você 
não conseguir encontrá-los. Ou oferecer 
dicas para otimizar sua audição em uma 
determinada situação.

Saiba mais sobre o aplicativo ReSound Smart 3D 
em resound.com.br

Esses controles 
também estão 
disponíveis no 
Apple Watch.



Tamanho real

CIC 
(10A)

ITC 
(312) 

ITE 3
(312/13) 

RIE 61 
(312)

BTE 67 
(312)

BTE 88 
(13)

Sempre discreto e confi ável
Os aparelhos auditivos ReSound LiNX 3D são tão 
discretos que você precisará tirá-los para poder 
mostrá-los. E são tão confortáveis, que você até 
esquecerá que está os usando. 

Leia mais sobre os acessórios
wireless em resound.com.br

Estilos RIE e BTE

Estilos customizados



Works with 

AndroidTM

A ReSound possui uma linha completa de acessórios 
wireless, que deixarão sua audição ainda melhor em 
situações com ruído ou em que o som está muito longe. 
Eles funcionam juntos como um sistema inteligente. 
Por exemplo, a TV é silenciada quando você recebe uma 
ligação, mas o som retorna automaticamente quando 
você desliga o telefone.

Acessórios Wireless

Leia mais sobre os acessórios 
wireless em resound.com.br

ReSould Micro Mic 
Coloque sobre a mesa 
ou prenda na roupa 
da pessoa que deseja 
ouvir – a fala será 
transmitida diretamente 
para os seus aparelhos 
auditivos. Melhora a 
audição à distância e em 
ambientes ruidosos.

ReSound Phone Clip+
Oferece liberdade, 
conforto e controle 
enquanto transmite 
ligações, músicas ou 
qualquer outro som 
do seu celular com 
Bluetooth.

ReSound Transmissor de TV 2
Transmite o som da sua televisão 
diretamente para os aparelhos 
auditivos, assim, você pode escutar 
no volume desejado, enquanto os 
demais na sala escutam no volume 
que eles desejam. 



facebook.com/sonoracentroauditivo

As pessoas com perda auditiva estão no centro de 
tudo o que fazemos. Os premiados aparelhos auditivos 
inteligentes da ReSound® ajudam as pessoas se sentirem 
mais envolvidas, conectadas e no controle. Em um mundo 
cada vez mais inteligente, pensamos grande e desafiamos 
a normalidade para que possamos transformar as vidas 
através do poder do som. Disponível exclusivamente nos 
centros auditivos ReSound.

A ReSound faz parte do Grupo GN – pioneira em qualidade 
sonora desde aparelhos auditivos ReSound a diversos 
fones de ouvido Jabra. Fundada em 1869, com mais de 
5000 colaboradores e listada em NASDAQ OMX em 
Copenhagen, a GN faz a vida soar melhor.

Sonora Centro Auditivo
Rua Recife, 20 - Barra
Salvador - Bahia

Tel.  71 3264-8310
        71 9.8108-9117 

@sonoracentroauditivo




