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Sande præstationer

Vi er omgivet af lyd med mange lag og raffinerede detaljer. Dette 
lydlandskab giver os en vital forbindelse til andre mennesker og 
til vores omgivelser. En hørenedsættelse forstyrrer denne forbin-
delse og hæmmer vores samspil med andre mennesker. 

For at kompensere for en hørenedsættelse skal et høreapparat  
sørge for en præcis gengivelse af den verden af lyd, som vi 
befinder os i. Vérité er det franske ord for sandhed. Bernafons 
Vérité forbliver tro mod lydkilden. Ved hjælp af den automatiske 
tilpasning til ændringer i lydmiljøet sikrer Vérité, at du ikke går glip 
af noget som helst.

Vérités organiske design afspejler naturen. Trådløs kommuni-
kation mellem begge høreapparater skaber en virkelighedstro 
oplevelse af lyden. Vérité lærer og lagrer også dine præferencer 
for lydstyrke i forskellige lyttesituationer. Vérité leverer sande 
præstationer.
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Sand lydkvalitet

For høreapparatbrugere er lydkvaliteten af den 
største betydning. For at opfatte det fulde lydbil-
lede fra vores omgivelser skal kvaliteten af lydene 
fra såvel tale som omgivelserne være i top.

Nøglen til den ægte lydoplevelse i Vérité er 
præcision. Styrken af Bernafons registrerede 
varemærke ChannelFree™ digital lydbehandling 
er kombineret med et multifunktionsprogram. En 
avanceret adaptiv funktionalitet gør Vérité i stand 
til meget præcist at tilpasse sig forandringer i det 
omgivende lydmiljø. Sammen skaber disse vin-
dende funktioner en autentisk lytteoplevelse.

Præcise præstationer

PrÆciSiON
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Sand lydbehandling

Når du ser en gammel film, bemærker du omgå-
ende at farverne ser falmede ud, overgangene er 
mindre jævne og den overordnede skarphed og 
klarhed er meget mindre.Ligesom der i filmver-
denen er sket enorme fremskridt, har høreappa-
raters lydbehandling udviklet sig til et hidtil uset 
niveau.

Vérités lydbehandling forbliver tro mod lydkilden. 
Langsommere systemer kan gå glip af korte kon-
sonanter og vigtige skift i de forskellige elemen-
ter i tale. Vérité analyserer indkommende lyde 
tusind gange i sekundet og sikrer derved at hver 
eneste lyd er forstærket præcist. Resultatet er 
ren, naturlig lyd og en ubesværet lytteoplevelse.
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Binaural koordination 

Hvis du har normal hørelse, arbejder dine ører 
sammen som ét system. Svage forskelle mel-
lem niveau- og frekvensindholdet i lydene, som 
dine ører opfanger, giver en rumlig bevidsthed og 
evnen til at opfatte dybder i lydmiljøet.

Indtil for nyligt har høreapparater fungeret uaf-
hængigt og derved har de skabt en kunstig lytte-
situation. Vérité bruger trådløs kommunikation til 
at forbinde apparaterne med hinanden og derved 
genskabe en naturlig forbindelse mellem de to 
ører.

Nem indstilling af lydstyrke og 
 programvalg 

Selvom adaptive høreapparater er teknologisk 
raffinerede, er det sommetider nødvendigt at 
indstille lydstyrken eller skifte høreapparatets 
program. Hvis du har to høreapparater på, kan det 
være irriterende at skulle lave de samme ændrin-
ger på begge høreapparater.

Med Vérités trådløse koordination vil ændringerne 
på det ene apparat automatisk overføres til det 
andet. Dette gør betjeningen af høreapparaterne 
nemmere, mere præcis og effektiv.

Smartere anti-hyle funktion

Systemet til modvirkning af tilbagekobling er godt 
til at forhindre hyletoner i høreapparater, men 
sommetider kan visse musiktoner blive under-
trykt af systemet. Vérités intelligente system til
modvirkning af tilbagekobling er fremragende, når 
der lyttes til musik. Ved at bruge den binaurale 
kommunikation, koordineres sporingen af tilbage-
kobling mellem de to apparater. Det betyder at 
systemet ikke vil betragte en lyd, der minder om 
tilbagekobling som tilbagekobling, hvis lyden 
opfanges i begge apparater på samme tid. Du kan 
dermed få lov til at nyde musikken fuldt ud.

Et spørgsmål om balance
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Dine lyttebehov ændrer sig konstant i løbet af en 
dag. Uanset om du befinder dig inden- eller uden-
dørs, i stilhed eller støj, i samtale med en eller 
mange personer, skal dine høreapparater fungere 
godt i hver eneste situation.

Vérité har et avanceret multifunktionsprogram, 
der automatisk tilpasser sig de fleste lyttesituatio-
ner. Sofistikerede sensorer tjekker konstant det 
omgivende lyttemiljø og finjusterer efter behov 
for at lave jævne overgange mellem lyttesituatio-
nerne.

Vérité sporer omgående:
Samtale i rolige omgivelser –
Samtale i støjende omgivelser –
Støj –
Stilhed –
Vind –

Vérités sensorer kommunikerer med hinanden, 
og begge høreapparater arbejder således sam-
men om at give dig den bedste hørelse i enhver 
situation.

Fokus på samtale

Vérité kan fokusere på enten samtale eller lyde 
fra omgivelserne. Når der opfanges tale, skif-
ter høreapparaterne automatisk indstillinger, så 
samtale har den højeste prioritet. Når der ikke 
foregår nogen samtaler, fokuserer Vérité på de 
omgivende lyde.

Dynamisk kontrast

Det er særligt svært at kommunikere, når der er 
høj baggrundsstøj. I sådan en situation har
Vérité en speciel løsning.

Når Vérité opfanger tale i situationer med høj bag-
grundsstøj, skifter høreapparaterne automatisk til 
Dynamic Contrast indstillingen.

I denne indstilling sikrer Vérité, at høje talelyde 
forstærkes tydeligt. På samme tid arbejder sofisti-
kerede funktioner såsom Adaptiv Støjreduktion og 
Adaptiv retningskarakteristik sammen så komfor-
ten bibeholdes i situationer med høj baggrunds-
støj.

Når baggrundsstøjen mindskes, går høreappara-
terne tilbage til den normale indstilling.

tilpasser sig ethvert miljø
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Vérité laver jævne overgange mellem tale, støj, 
stilhed og andre lydindtryk for at gengive det 
omgivende lydmiljø præcist. Lydbilledet forbedres 
ved hjælp af kommunikation mellem de to appara-
ter. Derved holdes lydene i den korrekte balance 
og samarbejdet mellem de to ører genopbygges.

Takket være avanceret teknologi kan du høre 
ubesværet i de situationer, hvor du har størst 
behov for hjælp til at høre bedre. Verité giver ren, 
naturlig lyd i enhver situation.

Panoramalyd
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Inkluderet er individuelle programmer til fjernsyn, 
levende music, køreture osv. Din høreapparat-
specialist vil hjælpe dig med at vælge de program-
mer, som vil være mest relevante for dine behov.

Individuelle programmuligheder

Visse specielle lyttesituationer kræver en lidt
anderledes indstilling af funktionerne i høre-
apparaterne. Til disse specielle lejligheder har 
Vérité specielt indstillede programmer, der kan 
aktiveres med programvælgeren.
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Perfekt profil

Vérités rundede, organiske form afspejler harmoni 
med naturen. Den brugervenlige form er nem at 
håndtere og har en komfortabel pasform bag øret.

Ergonomisk tilbehør

Det valgfrie tilbehør til Vérité inkluderer RC-P
fjernbetjeningen eller kommunikationsenheden 
SoundGate. Begge dele har et ergonomisk design 
til nem og diskret betjening af høreapparaterne.

Farver

Vérité fås i mange flotte farver, og du kan være 
sikker på at finde en farve, der passer til dine 
ønsker.

Design og stil

SoundGate RC-P fjernbetjening
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SoundGate er en trådløs kommunikationsenhed, 
der forbinder høreapparaterne med andre lydkil-
der og gør, at høreapparaterne virker som
trådløse hovedtelefoner.

Vérité kan via SoundGate modtage trådløs lyd fra 
mobiltelefoner og andre lydkilder som f.eks. fjern-
syn udstyret med en Bluetooth® sender. 

Alternativt kan fjernsyn eller andet lydudstyr
tilsluttes direkte til SoundGate med et audiokabel.

Uanset kilden transmitterer SoundGate signalet 
trådløst til dine Vérité høreapparater og lader dig 
nyde brugen af dine favoritunderholdningssyste-
mer.

Fordelene ved SoundGate

Håndfri forbindelse til mobiltelefon –
Skærmet mod elektroniske forstyrrelser –
Standbyindstilling til modtagelse af opkald –
Binaural modtagelse af opkald –
Mulighed for fjernbetjening til høreapparaterne –
Større fornøjelse ved bl.a. at se fjernsyn –

trådløs 
 forbindelse

Nem forbindelse mellem 
 trådløst Bluetooth® udstyr  
og Vérité høreapparaterne.
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Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com
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Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf +45 7022 7218
Fax +45 3927 7900
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I Bernafon er det vores lidenskab at udvikle førsteklasses høreapparater, der gør vores kunder i stand til 
at nyde autentiske oplevelser af lyd (samtale, musik, osv). Siden 1946 har Bernafon været i front af høre-
apparatteknologien. Takket være schweizisk ingeniørteknologi og præcision har Bernafon været først med 
mange nyskabelser, inklusiv det første digitalt programmerbare høreapparat og ChannelFree™ signalbe-
handling. I dag realiserer Bernafons repræsentanter og medarbejdere i mere end 70 lande vores vision 
om at hjælpe mennesker med nedsat hørelse til at overvinde kommunikationsbarrieren.
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