
Slip spontaniteten løs

Leox
Super Power | Ultra Power





Fra de steder, vi tager hen, til de 
mennesker, vi møder, er der hver 
dag en mulighed for at slippe 
spontaniteten løs. 

Som de første Super Power | Ultra 
Power høreapparater med True 
Environment Processing™ når Leox 
et nyt niveau for lydgengivelse, der er 
så tæt på virkeligheden som muligt. 
 
Navigér nemt og sikkert igennem 
dagene – uanset hvad der sker.



Taleforståelse
 
Takket være avancerede teknologier giver 
Leox dig forbedret taleforståelse og komfort 
i både støjende og stille omgivelser. Gør dig 
klar til at deltage i de samtaler, du ønsker.



Power
 
Leox har nogle af branchens højeste 
forstærkningsniveauer. Få en løsning, 
der opfylder dine behov og præferencer.

Trådløs forbindelse
 
Med blot nogle få tryk på din smartphone 
kan du streame lyd fra moderne Bluetooth®-
enheder direkte til dine ører. Ønsker du 
større fleksibilitet, kan Leox give dig det.



True Environment 
Processing™:  
Bernafons tilgang  
til naturlig lyd i realtid
 
I stilhed og støj og alt derimellem skal 
høreapparater gøre andet end blot at 
forstærke lyden. De bør reagere på 
omgivelserne, du befinder dig i, og give dig 
en præcis og klar gengivelse af lydende 
omkring dig.

Traditionelle 
høreapparater forstærker 
lyde ved kraftige 
niveauer, ofte uden 
tydelig differentiering.

True Environment 
Processing™ giver 
forstærkning, som 
du kan lydbehandle.
Du får den rette balance 
mellem detaljerne i tale, 
lokalisering af lyde og 
lyttekomfort.



Teknologien bag  
True Environment Processing™ 
 
Dynamic Environment Control System™ 
er integreret på en særlig kraftfuld mikrochip 
og anvender flere systemer til at sikre 
forstærkning af lyd i realtid og taleforståelse 
i udfordrende lyttesituationer. Leox byder på 
mange fordele for høreapparatbrugeren:*

Registrering og 
behandling af lyd i realtid 
gør meningsfulde lyde i 
omgivelserne nemmere 
at genkende.

Flere informationer om 
omgivelserne hjælper 
med at lokalisere lyde.

Forbedret signal-støj-
forhold giver bedre 
talegengivelse og 
taleforståelse i 
støjende og dynamiske 
lyttemiljøer.

Bedre lyttekomfort i 
situationer med et højt 
lydniveau uden at gå på 
kompromis med vigtig 
taleinformation eller 
advarselssignaler.

* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). Benefits of Dynamic 
Amplification Control™ in complex listening environments. 
[White Paper]. Hentet juni 2019, fra bernafon.com/professionals.



Leox nøgleegenskaber
 
Super Power | Ultra Power

IP68-certificeret
Støv- og vandafvisende for 

længere holdbarhed

Flerfarvet LED
Viser høreapparatstatus

Enkelt og dobbelt 
trykknap 

Separate knapper til 
justering af lydstyrke 

og programskift

DAI-/FM-adapter
Understøtter direkte audioinput 

(DAI) og tilslutning til 
FM-systemer



NFMI-teknologi
Til binaural kommunikation 
mellem høreapparater

2,4 GHz Bluetooth® Low Energy  
Til trådløs forbindelse til eksterne 
lydenheder

Hook
Fås dæmpet 
og udæmpet

Telespole
Direkte lydsignal fra 
teleslyngesystemer

Udskifteligt batteri
Batteristørrelse 13 til BTE SP og 
batteristørrelse 675 til BTE UP

To
ps

ka
l

sand  
beige

metallic  
silver

antique  
bronze

metallic  
anthracite blue red

B
as

is
sk

al

metallic  
anthracite



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

Få information om kompatibilitet på:  
bernafon.dk/products/accessories.

Alt hvad du behøver – 
perfekt forbundet
 
Leox kan nemt forbindes til en bred vifte af 
digitale lydenheder. Bernafon gør det muligt 
via tilbehør eller direkte streaming at skabe 
forbindelse mellem høreapparaterne og et 
væld af lydkilder. Og takket være en intuitiv 
app kan du tjekke og betjene dine Leox 
høreapparater med blot nogle få tryk på din 
smartphone – nemt og diskret.



NU PÅ

EasyControl-A app
En app som alle brugere af power-apparater bør have. 
Med denne app kan man holde øje med lydstyrken, 
programmer og batteristatus. Der er endda funktionen 
„Find mit høreapparat“ – bare for en sikkerheds skyld.

SoundClip-A
En all-rounder til håndfrie telefonsamtaler 
fra moderne Bluetooth® smartphones. 
Den kan enten bæres om halsen eller 
clipses på tøjet, og den forbedrer 
kommunikationen mellem mennesker over 
en afstand og i støjfyldte omgivelser.

TV-A
Denne tv-adapter streamer lyden 
fra dine yndlingsprogrammer 
direkte til høreapparaterne – endda 
i Dolby Digital® Stereo lydkvalitet.

RC-A
Denne fjernbetjening sørger for 
en nem og diskret betjening af 
høreapparaterne.



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

Lige siden Bernafon blev etableret i Schweiz i 
1946, har vi arbejdet i vores grundlæggeres ånd 
for at udvikle løsninger, der hjælper mennesker 
med nedsat hørelse. Vores schweiziske arv, 
førende teknologi og kvalitetsprodukter gør, at 
vi kan opnå vores mål:

Sammen gør vi det muligt for mennesker at 
høre og kommunikere bedre.

Kontakt din hørespecialist for yderligere 
information om Leox høreapparater eller 
besøg vores Bernafon hjemmeside på 
www.bernafon.com
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