
Viron

Lyden af Viron. 

Tættere på virkeligheden. 



Viron.
Et høreapparat, 
der hjælper dig 
med at høre en 
naturtro lyd.



Bernafon Viron miniRITE



Registrering og behandling af 
lyd med forsinkelse.

Oplev Virons 
naturlige lyd

Det er ligesom at tage et billede af et objekt i 
bevægelse med et mindre avanceret kamera. 
Billedet kan aldrig helt afspejle øjeblikkets 
skønhed.

Til sammenligning vil et Viron høreapparat 
fungere ligesom et professionelt kamera. 
Det fanger øjeblikket i realtid. Systemet 
registrerer og analyserer lydmiljøet med 
32.000 datapunkter og behandler lyden 
20.000 gange i sekundet.



Dette True Environment Processing™ 
høreapparat giver dig en lyd, der er tættere 
på virkeligheden.

Registrering og behandling af 
lyd i realtid.



Viron hjælper 
dig med 
at være i 
øjeblikket

Viron behandler lyd, 
mens den opstår. 

Med Virons kerneteknologi DECS™ giver 
vi dig en perfekt kombination af flere 
nøglefunktioner, hvilket giver en naturlig og 
klar lyd.

Registrering, analyse og behandling af lyden 
i realtid gør det lettere for dig at følge med i 
samtaler, selv i udfordrende lyttesituationer.*



Bernafons nye Dynamic Feedback 
Canceller™ øger komforten. Hylelyde bliver 
ikke et problem, da de fjernes superhurtigt 
inden for millisekunder.

Samtidig giver Virons brancheførende 
teknologi DECS™ dig en maksimal 
lyttekomfort og reducerer din lytteindsats.*

Dette giver dig mulighed for at fokusere 
mere på øjeblikket og finde glæde i den mest 
realistiske lydoplevelse, der er mulig.

*  2017: Baseret på data fra kliniske forsøg 
foretaget hos Bernafon AG, Bern, Schweiz



Strøm til hele 
dagen med Virons 
genopladelige løsning

Med Viron miniRITE T R skal du hverken skifte 
eller bestille batterier.

Det elegante, genopladelige høreapparat fås 
med trådløs teknologi, telespole, to trykknapper 
og en LED-lampe, der viser opladningsstatus.

Det langtidsvirkende litium-ion-batteri oplades 
helt på kun tre timer. Virons genopladelige 
høreapparater har strøm til en hel dags brug 
inklusive telefonsamtaler og streaming fra andre 
enheder.

Dine høreapparater skal blot 
sættes i opladeren natten over. 
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Viron 
høreapparater 
passer til din stil 
og dine behov

Viron fås i fire bag-øret-modeller og ni 
forskellige farvekombinationer.

De er behagelige at have på, pålidelige 
og robuste og er IP68-certificerede mod 
støv- og vandindtrængen.



Sammen med din hørespecialist kan du 
vælge det høreapparat, der passer bedst til 
dit høretab og dine personlige præferencer 
og behov.

Det stilfulde miniRITE T og det 
genopladelige miniRITE T R fås  
med mange praktiske muligheder.

Det lille miniRITE er diskret og 
knapt synligt bag øret.

Det kraftfulde BTE 105 er ideelt til 
sværere høretab.



Med Viron får du 
god underholdning 
og nem betjening

TV-A

Stream lyd fra dit tv direkte til dine 
høreapparater via tv-adapteren TV-A. Du 
kan se dine yndlingsfilm og -programmer og 
indstille lydstyrken, så den passer til dig og 
bare nyde den fremragende Dolby Digital® 
Stereo lydkvalitet.



NU PÅ

EasyControl-A app

Lær den gratis Bernafon EasyControl-A app 
at kende. Med appen kan du skifte program, 
justere lydstyrken, bruge funktionen "Find 
mit høreapparat" og tjekke batteriniveauet på 
dine høreapparater.

RC-A

Juster lydstyrken og skift program med den 
diskrete fjernbetjening RC-A. Den er lille og 
kan nemt være i en lomme eller taske.

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



SoundClip-A

Stream lyd fra alle moderne Bluetooth®-
enheder med SoundClip-A.* Den kan 
også bruges som fjernbetjening og 
partnermikrofon.

Stream lyd 
direkte til dine 
høreapparater

Lyt til musik på din yndlingsradiokanal eller 
tal i mobiltelefon med dem, du holder af. 
Med Viron høreapparater kan lyden streames 
direkte til dine høreapparater, så du har 
hænderne fri til andre gøremål.



Eller foretrækker du at se dine yndlingsserier 
på din iPad® eller at lytte til din yndlingsmusik 
på din iPhone® eller iPod®? Med Viron kan du 
også streame lyden direkte fra disse enheder 
til dine høreapparater.*

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



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 Viron høreapparater eller 
besøg vores Bernafon hjemmeside på 
www.bernafon.com
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