Helemaal hybride

Hybrid Technology™ in Bernafon Alpha bestaat uit vier bewerkingsblokken.
Elk ervan is hybride op zich. Ze zijn flexibel om optimaal te kunnen
presteren in talloze luistersituaties.

Veelzijdige Alpha miniRITE T R

Feature overzicht

in 3 uur

Hybrid
Noise Management™
Smart Directionality is actief in 24 individuele banden
en werkt soepel samen met Smart Noise Reduction,
geoptimaliseerd door machine learning.
Duidelijker spraaksignaal terwijl de natuurlijke
omgevingsgeluiden blijven behouden

100%

Hybrid
Balancing™

in 60 minuten

Speech Balancer en Noise Balancer stemmen
signaalbewerking af op basis van de afwezigheid
of aanwezigheid van spraak.

in 30 minuten

50%

Contactloos “plug &
play” opladen – De lithiumionbatterijen laden in de
compacte oplader in 3 uur
volledig op voor een hele dag
gebruik.

25%

De versterking is gepersonaliseerd op basis
van de voorkeuren van de cliënt.
De versterking is gepersonaliseerd op basis van de
voorkeuren van de cliënt
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Hybrid Technology™
Hybrid Sound Processing™

10 kHz

8 kHz

8 kHz

Hybrid Balancing™

Frequentiebandbreedte
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Speech Balancer

3 opties

2 opties
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Noise Balancer

4 opties

2 opties

–
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4 opties

4 opties

3 opties
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Dynamic standen

3 opties

2 opties

–

Omni standen

2 opties

2 opties

–
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Low Frequency Enhancer
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Frequency Compositionnxt
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Hybrid Noise Management™
Smart Noise Reduction
Smart Directionality

Hybrid Feedback Canceller™

Selectieve ruisreductie op basis van tot wel
36.000 signaalbepalingen per seconde

Alpha 9

Spraak

Meer opties om geluid te
streamen – Bernafon Alpha
maakt direct verbinding met
iOS- en Android-apparaten*
via 2,4 GHz Bluetooth®
Low Energy draadloze
technologie.

Comfort
●

●

–

4 opties

3 opties

3 opties

Wind Noise Manager
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Dynamic Range Extender
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Soft Noise Manager
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Dynamic
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Adaptive Full Directionality
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Directioneel gefixeerd

●
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Omni gefixeerd

●
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Omni-directioneel

●

●

●

True Directionality Plus

●

●
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Binaural Noise Manager
Transient Noise Reduction

Directionaliteit

Intuïtief hoortoestel met de verbeterde
EasyControl-A app*

Hybrid
Sound Processing™
Twee parallelle strategieën bewerken geluid gelijktijdig
in de tijds- of frequentiedomeinen.
Geen compromis in spraakverstaanbaarheid of
geluidskwaliteit
Real-time en nauwkeurige signaalbewerking met tot
wel 48.000 signaalbepalingen per seconde

Hybrid
Feedback Canceller™
Twee strategieën verwijderen feedback in statische
en dynamische omstandigheden met tot wel 126.000
metingen per seconde.

2020.2

Flexibel en gepersonaliseerd
aanpassen – Bernafon Alpha
hoortoestellen hebben 24 instelbare
frequentiegebieden. Oasisnxt 20.2 biedt
de mogelijkheid om hoortoestellen
op afstand aan te passen. De nieuwe
personalisatietool stelt features vooraf in
naar de behoeften en voorkeuren van de
cliënt.

Personalisatie

●

●

●

Instelbare frequentiegebieden

24

20

18

14/4

13/4

13/4

Binaurale coördinatie: Volumeregeling,
programmakeuze

●

●

●

Automatische adaptatiemanager

●

●

●

Programmaopties/geheugenslots

Transitie

Effectieve feedbackbescherming
Supersnelle en nauwkeurige verwijdering van
feedback binnen milliseconden

Individualisatie

*Ga voor informatie over compatibiliteit naar www.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 logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk
gebruik van dergelijke merken door Demant A/S is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun
respectievelijke eigenaars.

4 opties

3 opties

2 opties

Data logging
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●
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Tinnitus SoundSupport

●

●

●

Bernafon Alpha
Inspired by the best - Bernafon Alpha laat zich door het
beste inspireren; een sterk en intelligent hoortoestel met
innovatieve nieuwe Hybrid Technology™.

De juiste balans
vinden
De revolutionaire
technologie werkt
onafhankelijk, of als
duo, door als beste te
prioriteren in talloze
luistersituaties

Samen stellen we mensen in staat om beter te horen en beter te communiceren.

Voor effectieve
hybride prestaties
Vier hybride
bewerkingsblokken
combineren elk
twee vloeiend
samenwerkende
tegenhangers

Sterk chipplatform met 16 keer meer rekenkracht en
8 keer meer geheugen*

Voor meer informatie over hoortoestellen, bezoek onze website op www.bernafon.com.

Meest populaire oplaadbare miniRITE T R hoortoestel
met hoge gebruiksvriendelijkheid draagcomfort

Hoofdkantoor
Switzerland
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com

Bernafon Alpha

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

www.bernafon.com

Bernafon is part of the Demant Group.
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Het eerste
hoortoestel met
Hybrid Technology™
Voor het beste geluid
zonder compromissen

Want twee zijn beter
dan één
Bernafon Alpha
verenigt twee
benaderingen voor
signaalbewerking om
zowel spraakverstaan
en luistercomfort te
vergroten

Het beste van

Bernafon is in 1946 opgericht. Sindsdien werken vertegenwoordigers en werknemers
in meer dan 70 landen in de geest en traditie van onze oprichters om oplossingen te
ontwikkelen en produceren die mensen met gehoorproblemen helpen. Met vooraanstaande
technologie, producten van hoge kwaliteit en een uitstekende service, streven wij ernaar
om de verwachting te overtreffen. Onze Zwitserse waarden, alsmede onze technologische
kundigheid, passie en oprechte samenwerking met onze partners, helpen ons om ons doel te
verwezenlijken:

Oplaadbare miniRITE T R

Alpha
in één oogopslag

De nieuwste generatie connectiviteit met meer
opties voor direct streamen van geluid vanaf iOSen Android™-apparaten

Nieuwe Oasisnxt 2020.2 aanpassoftware voor
sneller aanpassen, maakt het makkelijker om
op doelversterking te komen en biedt een meer
gepersonaliseerde first fit.

*Vergeleken met eerdere generaties hoortoestellen van Bernafon.

