
TIL DINE DYREBARE 
ØJEBLIKKE I LIVET
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SAPHIRA
HØREAPPARATER



Teknologi, der fungerer 
for dig

Vi ved, du ikke vil gå glip af de dyrebare øjeblikke i livet. 
Bernafons Audio Efficiency™ teknologi sikrer dig, at du får 
den rette balance mellem taleforståelighed og lyttekomfort 
i en lang række hverdagssituationer. Der findes også meget 
tilbehør til Saphira, der giver dig endnu større gavn af dine 
høreapparater.

Saphira skiller sig ud og har nye avancerede funktioner og 
nyt spændende tilbehør i dets prisklasse.

TALE

INDIVIDUALISERING

KOMFORT

Audio Efficiency™



Imponerende lydkvalitet 
og komfort 

Saphira bygger på schweizisk teknologi, der er udviklet til at 
forbedre de dyrebare øjeblikke i livet. 

 ChannelFree™ 
Bernafons anerkendte signalbehandlingssystem er unikt 
i sin klasse og giver dig en karakteristisk klar og naturlig 
lydkvalitet.

 Støjreguleringssystemer
Baggrundsstøj, såsom knitren fra en avis eller klirrende 
bestik, behøver ikke være en udfordring for din komfort.  
Det behøver tilbagekobling (hyl) heller ikke. Med funktioner 
som tilbagekoblingsannullering og støjregulering giver 
Saphira en meget mere behagelig og mindre trættende 
høreoplevelse.

 Livemusik- & biografprogrammer 
Den fyldige lydkvalitet i biografen eller til en livekoncert 
bidrager til den samlede oplevelse. Bernafons livemusik- og 
biografprogrammer, som fås i Saphira 5, imødekommer de 
unikke egenskaber og det brede dynamikområde i disse 
lydsituationer. Oplev biograffilm og livemusik i al deres 
fylde.



Nyd din frihed

Bernafon giver dig alt, hvad du har brug for, til at forstå tale 
bedre i udfordrende lyttemiljøer. Tilbehør kan også gøre det 
lettere og mere behageligt at gå med et høreapparat, end du 
måske forestiller dig.

 · SoundGate Mikrofon er en let og tynd enhed, der 
bæres af den person, du taler med. Lyden overføres 
direkte til dine høreapparater via SoundGate 3. 

 · RC-N fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere 
lydstyrken eller skifte program.  

 · Etabler forbindelse til en række Bluetooth®-lydkilder 
via SoundGate 3 og betjen disse på din iPhone® med 
Bernafons SoundGate App. 

SoundGate 3

*  SoundGate App understøtter iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,  
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s og iPhone 4. SoundGate App kræver 
Bernafons SoundGate 3 og trådløse høreapparater.

SoundGate 
Mikrofon

RC-N 

Apple og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og 
andre lande.



CP

En komplet samling 
at vælge imellem

Saphira fås i fem BTE- og ni ITE-høreapparatmodeller. 
Din høreapparatspecialist kan hjælpe dig med at vælge 
det høreapparat, der passer bedst til dit høretab og dine 
præferencer.

BTE-modeller

ITE-modeller

ITE-farver

Farver på BTE-topskaller 
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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

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 0
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