
Zerena

* Vloeiend en grenzeloos heeft betrekking op de 
werking van dit toestel.

Vloeiend en 
grenzeloos horen.
Altijd en overal.*



Bernafon Zerena miniRITE

Zerena 
hoortoestellen
helpen u grenzeloze 
mogelijkheden te ervaren.  
 
Ze bieden u vloeiende 
prestaties, handige 
bedieningsmogelijkheden 
en verschillende 
aantrekkelijke modellen.



Bernafon Zerena miniRITE T



Zerena zorgt voor een significante 
verbetering van het spraakverstaan 
in dynamische luistersituaties.1)

Zerena communiceert met een 
groot aantal Bluetooth® apparaten, 
zoals uw smartphone.

Zerena helpt u te 
genieten van wat 
voor u belangrijk is.

Geniet met vrienden van het buitenleven en volg 

gesprekken een stuk eenvoudiger.

Of geniet van muziek en telefoneer via direct 

streaming met uw hoortoestel.



1)   Bernafon (2017). Dynamic Noise ManagementTM –  
Een Winnend Team. Topics in Amplification.

2)  Bernafon (2017). Dynamic Amplification ControlTM – Intelligente 
Versterking. Topics in Amplification.

3)  Bernafon (2017). Voordelen van Dynamic Amplification Control™ 
in complexe luister-omgevingen. White Paper.

Als u met vrienden naar uw favoriete wedstrijd 

kijkt, dan kunt u weer genieten van hun gejuich. 

Ondertussen kunt u zonder enige inspanning, het 

levendige commentaar van de verslaggever prima 

volgen.

Zerena geeft u zelfs in lawaaiige 
omgevingen een optimaal luister-
comfort, met een natuurlijk geluid.2)

Zerena vermindert de luister-
inspanning, zodat u geconcentreerd 
kunt luisteren naar wat voor u 
belangrijk is.3)



De technologie 
 
in Zerena 

DECS™ technologie staat 

voor Dynamic Environment 

Control System™. Deze 

precisietechnologie werkt 

razendsnel en zeer soepel in alle 

luisteromgevingen. Ongeacht de luistersituatie 

(rustig, rumoerig of sterk wisselend), analyseert 

het systeem 32.000 data per seconde.

De hoortoestellen stemmen probleemloos af op 

de omgeving om spraakgeluid te optimaliseren, 

waar u ook bent en wat u ook doet. Heel 

nauwkeurig reduceren zij het lawaai zonder 

het spraakverstaan negatief te beïnvloeden, 

waardoor het veel eenvoudiger wordt om aan 

gesprekken deel te nemen.



Speciale opties voor speciale 
momenten

Live Muziek- en Bioscoopprogramma  

voor grenzeloos genieten wanneer u naar 

muziek luistert

Comfort in vliegtuig programma om uw vlucht 

van A naar B comfortabeler te maken

Transient Noise Reduction om onaangename 

kortdurende geluiden (zoals bijvoorbeeld 

kletterend bestek) te onderdrukken

Adaptive Feedback Canceller voor het 

annuleren van nare fluittonen nog voor ze 

hoorbaar worden
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Chique uitstraling 
die past bij uw stijl 

Er zijn drie Zerena achter-het-oor modellen: de 

krachtige BTE 105, de modieuze miniRITE T en 

de discrete miniRITE. Ze zitten comfortabel, zijn 

betrouwbaar en robuust.

U kunt kiezen uit wel negen verschillende 

kleurencombinaties, passend bij uw persoonlijke 

smaak.



De oplaadbare Zerena miniRITE maakt gebruikt van de 
duurzame zilver-zink microbatterij van ZPower.

Zerena BTE hoortoestellen hebben een IP68-classificatie 
voor bescherming tegen stof en water.

Met de Zerena oplaadbare miniRITE hoeft u niet 

meer om de zoveel dagen te denken aan het 

vervangen van de batterijen. Laad ze 's nachts 

op en u kunt de hele dag door grenzeloos horen.



Zerena’s kleinste 
hoortoestel 

Bernafon Zerena IIC

In-het-oor hoortoestellen worden voor uw oren 

op maat gemaakt. De onopvallendste IIC is vaak 

niet groter dan een koffieboon. Hij wordt diep 

in de gehoorgang geplaatst en is van buitenaf 

nauwelijks zichtbaar.



IIC CIC ITC ITE HS ITE FS

Zerena in-het-oor hoortoestellen kunnen 

worden voorzien van een volumeregelaar, een 

programmatoets en draadloze communicatie 

met mobiele telefoons of TV's. Er zijn 

honderden combinaties leverbaar, geheel 

afgestemd op uw persoonlijke gehoor, leefstijl 

en cosmetische voorkeur. Uw audicien helpt u 

graag bij het vinden van de perfecte oplossing.

Zerena in-het-oor hoortoestellen zijn zijn beschikbaar  
in veel modellen en opties, zodat u de juiste keuze kunt 
maken.



De slimme
allrounder

De SoundClip-A is een veelzijdig accessoire 

waarmee u geluid van vrijwel elk audio-apparaat 

naar uw hoortoestellen kunt streamen. 

De SoundClip-A is is een slimme allrounder, 

die kan worden gebruikt voor hands-

free telefoneren, externe microfoon of 

afstandsbediening. Of u luistert via direct 

streaming eenvoudig naar uw favoriete 

radioprogramma op uw telefoon. Uw slimme 

allrounder kan het allemaal voor u doen.





Zerena verbindt u 
met uw omgeving

Regel het volume en wissel van 

programma met de  

 

RC-A afstandsbediening. 

De RC-A is klein en smal, past 

eenvoudig in iedere broekzak of 

tasje, en ligt comfortabel in de 

hand.

Met de TV-A adapter kunt u het TV-geluid 

direct naar uw oren streamen. Kijk en luister 

naar de TV op het volume dat u prettig vindt 

en geniet van premium Dolby Digital® Stereo 

geluidskwaliteit.



* Voor informatie over compatibiliteit kijkt u op:  
www.bernafon.com/products/accessories.

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 Google Play-logo zijn handelsmerken van 
Google Inc.

Of bekijkt u uw favoriete TV-series liever op uw 

iPad® en beluistert u uw favoriete muziek het 

liefst via uw iPhone® of iPod®? Met Zerena kunt 

u ook geluid van deze apparatuur direct naar uw 

oren streamen.*

Maak kennis met de gratis Bernafon 

EasyControl-A app kennen. Wissel van 

programma, pas het volume aan, gebruik de 

'vind-mijn-hoortoestel' functie of check de 

batterij met behulp van de app.



Established in Switzerland in 1946, we have 
worked ever since in the spirit and tradition 
of our founders to develop solutions that help 
people with hearing diffi culties. Our Swiss
heritage, leading technology, and high
performance products help us fulfi ll our goal:

Together we empower people to hear
and communicate better.

For more information on Zerena hearing aids, 
ask your hearing care professional or visit our 
Bernafon website at www.bernafon.com.

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ South Africa ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA
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Voor meer informatie over Zerena hoortoestellen, 
neem contact op met uw audicien of bezoek 
onze website op www.bernafon.com.

Opgericht in Zwitserland in 1946, werken we 
sinds die tijd in de geest en traditie van onze 
oprichters om oplossingen te ontwikkelen 
die mensen kunnen helpen met hun 
gehoorproblemen. 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. 


