
Viron

Het geluid van Viron.

Nog dichter bij
de werkelijkheid. 



Viron
Een hoortoestel 
dat u geluid laat 
ervaren zoals 
de natuur het 
bedoeld heeft.



Bernafon Viron miniRITE



Geluidsdetectie en -verwerking 
met vertraging.

Dompel u 
direct onder in 
de natuurlijke 
geluidsbeleving van  
Viron

Het is alsof u met een simpele camera een 
foto maakt van een bewegend beeld. Dit 
beeld zal nooit de echte schoonheid van het 
moment zelf weergeven.



Het Viron hoortoestel daarentegen, voelt 
als de professionele camera van een 
natuurfotograaf. Dat bewuste moment 
wordt in real-time gevangen. Het systeem 
detecteert en analyseert de omgeving 
met 32.000 datapunten per seconden 
en verwerkt het geluid 20.000 keer per 
seconden.

Het Viron hoortoestel met True Environment 
Processing™ maakt geluid nog dichter bij de 
werkelijkheid.

Geluidsdetectie en -verwerking 
zonder vertraging.



Viron laat u 
het moment 
zelf beleven

Met de DECS™ technologie van Viron krijgt u de 

perfecte combinatie van meerdere features die 

ervoor zorgen dat geluid natuurlijk en helder blijft 

klinken.

Real-time detectie, analyse en verwerking 

van geluid zorgen ervoor dat u gesprekken 

gemakkelijker kunt volgen, zelfs in de lastigste 

luistersituaties.*

Viron verwerkt geluid op het 
moment dat het langs komt.



Bernafons Dynamic Feedback Canceller™. 

zorgt voor nog meer comfort. Fluittonen spelen 

geen enkele rol meer omdat ze supersnel binnen 

enkele milliseconden weggedrukt worden.

En intussen zorgt de hoogwaardige DECS™ 

technologie in Viron voor optimaal luistercomfort 

door luisterinspanning te reduceren.*

Dit alles zorgt dat u beter kunt focussen op het 

moment en dat u volop plezier beleeft aan een 

geluidservaring die zo realistisch is als maar zijn 

kan.

*  2017. Gebaseerd op gegevens uit een klinische 
proef die is uitgevoerd bij Bernafon AG in Bern, 
Zwitserland



De hele dag 
paraat met Virons 
oplaadbare oplossing

Met Viron miniRITE T R hoeft u niet meer te 
denken aan het wisselen van batterijen of het 
kopen van nieuwe.

Dit elegante oplaadbare hoortoestel is voorzien 
van draadloze technologie, een luisterspoel, 
dubbele druktoets en een LED-lampje dat de 
oplaadstatus aangeeft.

‘s Nachts plaatst u uw hoortoestellen 
gewoon in de compacte oplader. 



100 %50 %25 %

Oplaadtijd

30 min 60 min 180 min

De lithium-ion batterij heeft een lange 
levensduur en is in nog geen 3 uur volledig 
opgeladen. Geniet van de Viron oplaadbare 
hoortoestellen die de hele dag door werken, 
ook als u belt en geluid vanaf andere 
apparatuur streamt.
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Viron 
hoortoestellen 
passen bij uw stijl 
en behoeften

Viron is er in vier achter-het-oormodellen en 
negen verschillende kleurcombinaties.

Ze dragen comfortabel, zijn betrouwbaar en 
kunnen tegen een stootje - getuige de IP68-
certificering voor bescherming tegen stof en 
water.



De kleine miniRITE zit onopvallend en 
nauwelijks zichtbaar achter uw oor

De krachtige BTE 105 is ideaal voor 
zwaardere gehoorverliezen

Kies samen met uw audicien het model 
dat het beste past bij uw gehoorverlies, uw 
cosmetische voorkeuren en uw persoonlijke 
wensen.

De stijlvolle miniRITE T en de 
oplaadbare miniRITE T R hebben 
vele handige opties



Viron biedt 
u fantastisch 
entertainment en 
bedieningsgemak

TV-A

Geluid streamen vanaf uw TV direct naar 
uw hoortoestellen via de TV-A Adapter. 
Kijk naar uw favoriete films en programma's 
op het volume dat u prettig vindt en geniet 
van eersteklas Dolby Digital® Stereo 
geluidskwaliteit.



NU PÅ

EasyControl-A app

Maak kennis met de gratis Bernafon 
EasyControl-A app. Wissel van programma, 
pas het volume aan, gebruik de 'vind-mijn-
hoortoestel' functie of check de batterij met 
behulp van de app.

RC-A

Regel het volume en wissel van 
programma met de onopvallende RC-A 
afstandsbediening. De RC-A is klein en 
smal, past gemakkelijk in een broekzak of 
tasje, en ligt comfortabel in de hand.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch 
zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere 
landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play 
en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



Direct geluid 
streamen naar uw 
hoortoestellen

Luister muziek op uw favoriete radiozender 
of bel via uw smartphone met vrienden en 
familie. Met Viron hoortoestellen kunt u het 
geluid direct naar de toestellen streamen 
zodat u uw handen vrij heeft voor andere 
zaken.

SoundClip-A

De SoundClip-A is een veelzijdig accessoire 
dat u met alle moderne Bluetooth® audio-
apparatuur verbindt.* Het kan ook gebruikt 
worden als afstandsbediening of als externe 
microfoon.



Bekijkt u uw favoriete TV-series liever op uw 
iPad® en beluistert u uw favoriete muziek het 
liefst via de iPhone® of iPod®? Met Viron kunt 
u het geluid vanaf die apparatuur ook direct 
naar uw hoortoestellen streamen.*

*  Ga naar www.bernafon.nl/products/accessories  
voor meer informatie over compatibiliteit.



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

Voor meer informatie over Viron hoortoestellen, 
neem contact op met uw audicien of bezoek 
onze website op www.bernafon.com.

Opgericht in Zwitserland in 1946, werken we 
sinds die tij d in de geest en traditie van onze 
oprichters om oplossingen te ontwikkelen die 
mensen kunnen helpen met hun gehoorproble-
men. Ons Zwitserse erfgoed, toonaangevende 
technologie en hoogwaardige producten, helpen 
om ons doel te bereiken:

Samen stellen wĳ  mensen in staat om beter 
te horen en communiceren.
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