
SOUNDGATE

SoundGate  
forbinder dig  
med omverdenen 



Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større 
end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, 
venner og kolleger gennem mange forskellige elektroniske 
enheder, når som helst og hvor som helst. Vi kan også lytte 
til musik, se film, høre de seneste nyheder og meget andet. 
Dine høreapparater kombineret med Bernafons SoundGate 
vil gøre mulighederne endnu større.



Hvor andre trådløse enheder begrænser forbindelsen til kun 
én lydkilde ad gangen, giver SoundGate dig muligheden for 
at lytte til flere lydkilder med dine høreapparater. 
SoundGate er designet til at være diskret, behagelig at 
håndtere og nem at bruge. Den har en indbygget mikrofon, 
en integreret Bluetooth®-modtager og brugervenlige 
knapper. SoundGate holder dig let og stilfuldt forbundet 
med omverdenen. 



Med Bernafons SoundGate kan du kommunikere med 
andre, når som helst og hvor som helst.

Hverdagens lyttesituationer kan være udfordrende selv 
med de bedste høreapparater. Men med en række 
letanvendelige løsninger giver Bernafon dig muligheden  
for at kunne lytte på en behagelig måde.

Håndfrie samtaler i mobiltelefon
Tal trådløst i mobiltelefon ved at bruge SoundGate som en 
Bluetooth®-grænseflade mellem din mobiltelefon og dine 
høreapparater.

Nem kommunikation med SoundGate Mikrofon
Brug denne diskrete mikrofon til én-til-én samtaler i meget 
støjende omgivelser. Den gør det nemmere og mindre 
anstrengende at forstå tale.

Klar og tydelig lyd fra fjernsynet
Med Bernafons TV-adapter 2 sendes lyden direkte fra dit 
fjernsyn til dine høreapparater via SoundGate. 



Headset til musik eller GPS
SoundGate gør det nemt at lytte til dine musikfiler eller 
GPS-instruktioner via Bluetooth®. Dine høreapparater vil 
fungere som et trådløst headset.

Lydoverførsel fra fastnettelefon
Nyd trådløse samtaler i fastnettelefon derhjemme eller på 
arbejdet med din SoundGate og Telefonadapter 2.



Trådløs forbindelse til mobiltelefoner 
med SoundGate 

SoundGate virker som en grænseflade mellem dine 
høreapparater og Bluetooth®-kompatible mobiltelefoner. 
Du ved aldrig, hvornår der kommer en vigtig telefon-
opringning. SoundGate gør det nemt at besvare et opkald, 
uden at du nødvendigvis skal have fat i selve mobil-
telefonen, og den giver dig mulighed for at tale trådløst og 
håndfrit. 

Med SoundGate kan du også lytte til musik, som du har 
gemt på din mobiltelefon eller medieafspiller, via dine 
høreapparater.

Teleslyngesystemer og SoundGate 

Mange kirker, biografer, teatre og andre større 
etablissementer har et fastinstalleret teleslyngesystem. 
Hvis dit høreapparat ikke har en indbygget telespole, kan du 
anvende den indbyggede telespole i SoundGate, og du kan 
således med fordel lytte til lyden via teleslyngesystemet på 
disse steder. 

Få fornøjelse af den større mobilitet og fleksibilitet med 
SoundGate.



Nyd klar og tydelig kommunikation med 
SoundGate Mikrofon

Bernafons SoundGate Mikrofon gør det muligt at føre en 
tydelig samtale selv i udfordrende lytteomgivelser. 

Denne diskrete mikrofon bæres af den person, du taler 
med, eller af den person som holder en præsentation eller 
et foredrag. Når den bruges sammen med SoundGate 
(SoundGate 3 eller nyere versioner), overføres talesignalet 
til høreapparaterne. 

Den kan virkelig hjælpe dig med at høre, hvad der bliver 
sagt, uden at du skal anstrenge dig. Det er især tilfældet, 
hvor der er høj baggrundsstøj (f.eks. i en restaurant) eller i 
rum med lang efterklang (f.eks. i et auditorium).



Hjem kære hjem

Uanset om du har lyst til at slappe af foran fjernsynet eller 
have lange telefonsamtaler med familie eller venner, så vil 
SoundGate sørge for, at du hører ethvert ord helt tydeligt.

Trådløs forbindelse til fjernsynet 
med SoundGate 

Det har aldrig været nemmere at lytte til fjernsynet. Med 
Bernafons lille og bærbare TV-adapter 2 sendes lyden klart 
og tydeligt fra dit fjernsyn til dine høreapparater via 
SoundGate. 

Det bedste ved TV-adapter 2 er, at du selv kan indstille 
lydstyrken fra fjernsynet til dine høreapparater med 
SoundGate, uden at andre omkring dig behøver at lytte til 
fjernsynet med den samme lydstyrke.



Trådløs forbindelse til fastnettelefoner 
med SoundGate

Med Bernafons Telefonadapter 2 og SoundGate behøver du 
ikke længere at løbe efter telefonen og bekymre dig om at 
miste et opkald. Med et enkelt tryk på SoundGate kan du 
besvare et telefonopkald.

Telefonadapter 2 og SoundGate giver dig besked, når 
telefonen ringer, overfører signalet, og gør dine 
høreapparater til et trådløst headset. Du kan således også 
tale håndfrit og problemfrit i din fastnettelefon. 

Med Bernafons trådløse tilbehør er det nu nemmere og 
mere behageligt end nogensinde før at være i forbindelse 
med omverdenen.



SoundGate App – smart og diskret

Med SoundGate App går Bernafon skridtet videre 
sammenlignet med de sædvanlige måder at betjene 
høreapparater på. Brug din iPhone® eller Android™ 
smartphone sammen med SoundGate til at skifte program, 
skrue op eller ned for lyden og etablere forbindelse til 
forskellige enheder. Det har aldrig været nemmere eller mere 
diskret at skifte program og justere lydstyrken.1) 

Download Bernafons SoundGate App gratis. Besøg App  
Store eller Google Play™ og søg efter “Bernafon SoundGate”  
og klik installer.

Apple, Apple-logoet og iPhone er varemærker tilhørende  
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes 
et varemærke tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er 
varemærker tilhørende Google Inc.

1)  SoundGate App til iPhone kører på iPhone 6 Plus, iPhone 6,  
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s og iPhone 4, og kræver 
trådløse Bernafon høreapparater og SoundGate 3 med  
firmware 3.0 eller nyere.  
SoundGate App til Android smartphones kræver trådløse Bernafon 
høreapparater og SoundGate 3 med firmware 3.1 eller nyere.

ANDROID-APP PÅ
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Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA
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At høre og forstå er grundlæggende menne-
skelige behov. Derfor udgør nedsat hørelse 
og de sociale konsekvenser, det medfører, en 
udfordring for samfundet. Vi tror på en verden, 
hvor mennesker med nedsat hørelse igen kan 
kommunikere uden begrænsninger takket være 
avanceret teknologi.

Læs mere om hørelse og høretab på 
www.bernafon.com


