
Bernafon Alpha
Inspired by the best

Oplaadbare hoortoestellen

Alpha



Alpha is het eerste toestel met 
Hybrid Technology™ van Bernafon dat 
geïnspireerd is op het uitzonderlijke 
gehoor van dieren.

Dit hoortoestel biedt een overtuigend 
natuurlijk en compromisloos geluid, 
zelfs in de meest uitdagende 
luisteromgevingen. 

Inspired by the best





Bernafon Alpha: 
Toonaangevend 
op het gebied van 
prestaties



Oplaadbaar

De miniRITE T R oplaadbare uitvoering is 
de favoriet van cliënten. Het opladen duurt 
slechts 3 uur en de toestellen kunnen daarna 
de hele dag gebruikt worden. Zo gaat u vol 
vertrouwen en zorgeloos de dag tegemoet.

Comfortabel

Bernafon Alpha is aantrekkelijk, discreet en 
heeft een goede pasvorm waardoor het de 
hele dag comfortabel achter het oor zit.

Veelzijdig

Bernafon Alpha streamt geluid rechtstreeks 
van uw smartphone en andere 
audioapparatuur. Dankzij een intuïtieve app 
kunt u uw hoortoestellen monitoren en 
bedienen met slechts een paar tikken – 
handig en discreet.



Hybrid Technology™: 
Voor het beste geluid 
zonder compromissen

Hybrid Noise 
Management™ 
vermindert lawaai zorgvuldig 
wanneer dit nodig is om het 
spraakverstaan te verbeteren, 
terwijl de natuurlijke 
omgevingsgeluiden 
behouden blijven

Hybrid Sound Processing™ 
werkt met twee signaal-
bewerkingsstrategieën 
tegelijkertijd om natuurlijk 
geluid in real-time te leveren



Hybrid Balancing™ 
personaliseert geluids-
versterking op basis van uw 
persoonlijke voorkeuren

Hybrid Feedback 
Canceller™ 
elimineert storende 
feedbacksignalen binnen 
milliseconden voordat ze 
hoorbaar worden

Hybrid Technology™ is een primeur 
in de branche en combineert twee 
signaalbewerkingsmethoden in één 
hybride systeem. Het resultaat is beter 
spraakverstaan en meer luistercomfort.



Belangrijke kenmerken 
van Bernafon Alpha

LED-lampje
Voor indicatie van 
de oplaadstatus

Dubbele druktoetsen
Onafhankelijke 
volumeregeling
en programmakeuze

IP68-classificatie
Stof- en waterbestendig 

voor verlengde levensduur

Bernafon Alpha oplaadbare 
hoortoestellen leveren energie voor een hele 
dag gebruik, inclusief het streamen van geluid 
van andere apparaten en telefoongesprekken.



Luisterspoel 
Om geluid te ontvangen van 
ringleidingsystemen

Uitgebreid assortiment 
domes en oorstukjes 
Voor een goede en 
comfortabele pasvorm

Aantrekkelijke kleurencombinaties die
bij uw persoonlijke stijl passen

midnight blue metallic silver sand beige antique bronze metallic anthracite

metallic anthracitemidnight blue

cocoa brown metallic silver

metallic silver

sand beige jet black metallic anthracite

2,4 GHz Bluetooth® Low Energy
Voor draadloze verbinding met 
externe audioapparatuur



Ga voor informatie over compatibiliteit naar 
Bernafon.com/hearing aid users/hearing aids/connectivity. 

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch zijn 
handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. 
App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van 
Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Het Bluetooth® woordmerk 
en de Bluetooth ® logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, 
Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Demant A/S vindt onder licentie 
plaats. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve 
eigenaren.

Meer opties voor het 
streamen van geluid
Bernafon Alpha kan eenvoudig verbinding 
maken met de wereld van digitale audio-
apparatuur. Met direct-to-ear streaming 
kan er verbinding worden gemaakt tussen 
hoortoestellen en tal van geluidsbronnen.



TV-A
Dit apparaat stuurt de audio van uw favoriete 
shows rechtstreeks naar de hoortoestellen.

RC-A
Deze afstandsbediening zorgt voor een soepele 
en discrete bediening van het hoortoestel.

EasyControl-A app
De must-have-app voor elke cliënt. 
Met deze app kunt u het volume, de 
programma’s en het batterijniveau 
controleren. Of pas gestreamde muziek 
naar voorkeur aan met de streaming 
equalizer. 
 
Er is zelfs een functie “Zoek mijn 
hoortoestellen", gewoon voor het geval dat.

SoundClip-A
Het multifunctionele accessoire voor handsfree 
bellen. Deze microfoon wordt gebruikt als 
externe microfoon en verbetert de communicatie 
tussen mensen op afstand en in lawaaiige 
omgevingen.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ 
Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ 
New Zealand ∙ Poland ∙ South Africa ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ 
Turkey ∙ UK ∙ USA

Opgericht in Zwitserland in 1946, werken we 
sinds die tijd in de geest en traditie van onze 
oprichters om oplossingen te ontwikkelen die 
mensen kunnen helpen met hun gehoorproble-
men. Ons Zwitserse erfgoed, toonaangevende 
technologie en hoogwaardige producten, helpen 
om ons doel te bereiken:

Samen stellen wij mensen in staat om beter 
te horen en beter te communiceren.
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Voor meer informatie over Bernafon 
Alpha hoortoestellen, raadpleeg uw 
hoorzorgprofessional of bezoek de Bernafon 
website www.bernafon.com


