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Bernafon in-het-oor hoortoestellen

Klein van formaat.
Groots in al het andere.
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De vrijheid om aan uw 
volgende avontuur te 
beginnen

Bernafon in-het-oor hoortoestellen laten zien hoe 

interessant de combinatie van toonaangevende 

technologie en een baanbrekend formaat kan zijn.

Het resultaat is audiologische prestaties en 

functionaliteit die bij uw levensstijl passen.
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Zo klein dat ze niet in de weg staan  
van uw stijl
U hoeft niet te denken dat u er anders uit zult zien met hoortoestellen. De 
kleinste Bernafon in-het-oor hoortoestellen worden zo ver in de gehoorgang 
gedragen dat ze onzichtbaar zijn voor het nietsvermoedende oog. En om de 
discretie nog verder te vergroten, zijn ze verkrijgbaar in diverse kleuren die bij 
uw huidskleur passen. Nu kunt u iets aan uw gehoorverlies doen zonder dat 
de hele wereld het weet.

Of het nu gaat om een zoete lekkernij met vrienden in de 
binnenstad, een wandeling in het bos of uw beurt op het 
karaokepodium, Bernafon in-het-oor hoortoestellen helpen 
u mee te doen aan de activiteiten die het leven aangenaam 
maken.



Op maat gemaakt comfort en 
betrouwbaarheid
Bernafon in-het-oor hoortoestellen maken één punt duidelijk: er is 
geen compromis tussen ergonomie en dagelijkse functionaliteit. 
Deze hoortoestellen zijn speciaal ontworpen voor de unieke anatomie 
van uw oor en bieden u een goede pasvorm en langdurig comfort. 
De hoogwaardige materialen zorgen voor superieure bestendigheid 
en duurzaamheid, terwijl ze toch licht blijven. Alles aan deze 
hoortoestellen is bedoeld om u ongestoord door te laten gaan.

Hoortoestellen mogen niet in de weg zitten, als u uw 
bril op zet of de telefoon opneemt. Bernafon in-het-oor 

hoortoestellen zijn ontworpen om zo onopvallend en 
comfortabel mogelijk te zijn.





*niet beschikbaar in alle uitvoeringen.

Vooruitstrevende technologie 
die u op weg helpt

Bernafon hoortoestellen, die een aantal van de meest innovatieve 
hoortechnologieën in de branche bevatten, bieden u een natuurlijke en volle 

geluidservaring, zelfs in de meest uitdagende omgevingen. Voeg daar een breed 
scala aan functies en opties voor draadloze connectiviteit aan toe en deze slimme 

toestellen zijn de juiste oplossing, waar u ook heengaat.

Bernafon draadloze connectiviteit*. 
Alles wat u nodig heeft, perfect verbonden.
Bernafon in-het-oor hoortoestellen kunnen 
worden gebruikt als draadloze hoofdtelefoons om 
telefoongesprekken, muziek en andere audiobronnen 
rechtstreeks in uw oren te horen. En dankzij een 
intuïtieve app kunt u uw hoortoestellen met slechts 
een paar tikken op uw telefoon in de gaten houden 
en bedienen – handig en discreet.



*2017: Gebaseerd op gegevens uit klinisch onderzoek  
uitgevoerd bij Bernafon AG, Bern, Zwitserland. 

Ze hinderen u niet in uw doen en laten. Bernafon in-het-oor hoortoestellen 
leveren consistente geluidsprestaties in de meest veeleisende situaties.

Bernafon hoortoesteltechnologie. 
Real-time versterking in snel 
veranderende omgevingen.
Bernafon in-het-oor hoortoestellen bevatten een 
aantal van de meest innovatieve technologieën tot 
nu toe. Geïntegreerd op een opmerkelijk krachtige 
microchip, maken ze gebruik van een combinatie 
van systemen die tegelijkertijd analyseren en zich 
aanpassen aan de geluidsomgeving waarin u zich 
bevindt. Het resultaat is real-time versterking en 
optimaal spraakonderscheid in rust en lawaai*.



Welke uitvoering past bij uw persoonlijkheid?
Zoek het model dat aansluit bij uw luisterbehoeften en cosmetische verwachtingen.

Invisible-in-the-canal (IIC) Completely-in-the-canal (CIC)

Het beste voor Het beste voor
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gehoorverlies

Matig 
gehoorverlies
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gehoorverlies

Licht 
gehoorverlies
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gehoorverlies

Ernstig 
gehoorverlies

Basis Standaard Premium Basis Standaard Premium

Niet leverbaar Direct-To-Ear Streaming Niet leverbaar Direct-To-Ear Streaming

Discretie Actieve levensstijl Discretie Actieve levensstijl

Geschiktheid gehoorverlies Geschiktheid gehoorverlies

Feature opties Feature opties

Connectiviteit Connectiviteit



Feature opties

In-the-canal (ITC) In-the-ear (ITE)
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gehoorverlies

Matig 
gehoorverlies

Ernstig 
gehoorverlies

Licht 
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Basis Standaard Premium Basis Standaard Premium

Niet leverbaar Direct-To-Ear Streaming Niet leverbaar Direct-To-Ear Streaming

Discretie Actieve 
levensstijl

Flexibiliteit Actieve levensstijl Behendigheid Flexibiliteit

Geschiktheid gehoorverlies Geschiktheid gehoorverlies

Feature opties

Connectiviteit Connectiviteit



“Er is iets ongelooflijk krachtigs aan het 
kleine”
Bernafon in-het-oor hoortoestellen zijn voorzien van technologie die het 
tegenovergestelde is van hun compacte formaat. Net als de close-ups van Karl 
Schönenberger dagen ze de gebruikelijke normen uit. Met een indrukwekkende 
verzameling foto’s, laat deze autodidactisch fotograaf ons de wereld op een andere 
schaal ontdekken.

Foto: K. Schönenberger



Karl Schönenberger is een 
natuurfotograaf en draagt 
al jarenlang Bernafon 
hoortoestellen. Hij woont 
in de uitlopers van de 
Zwitserse Alpen.

Foto: K. Schönenberger

Op de vraag wat de perfecte 
opname maakt, laat Karl 
Schönenberger een brede 
glimlach zien: “Het gaat allemaal 
om de details.” Geen verrassend 
antwoord voor deze voormalige 
ambtenaar, die nu als naturalist 
een passie heeft ontwikkeld 
voor taferelen die alleen met een 
extra brede zoom kunnen worden 
vastgelegd.

“Ik vind dat close-upbeelden de 
kracht hebben om ons naar een 
wereld te verplaatsen die totaal 
anders is dan wat we gewend zijn 
– een wereld waarvan we nooit 
vermoedden dat die bestond.”

Karl Schönenberger draait zijn lens 
snel en hurkt tot dichtbij het gras, 
zodat hij de perfecte hoek kan 
vinden.

Hij pauzeert even, “van een kleine 
mier die een blad draagt dat dertig 
keer zijn lichaamsgewicht is tot 
een bij die diep in een bloem 
graaft, er is iets ongelooflijk 
krachtigs aan het kleine.”

Vanaf de eerste keer dat hij 
de ontspanknop van zijn Nikon 
D850 indrukte, heeft onze 
fotograaf geprobeerd bewustzijn 
te creëren voor de schoonheid 
van kleine dingen. Met meer dan 
10 jaar ervaring met Bernafon 
hoortoestellen, vat hij het mooi 
samen: “Net zoals elk individueel 
bloemblaadje bijdraagt aan het 
maken van een veld vol mooie 
madeliefjes, helpt elk geluid het 
leven voller te maken – en in 
wezen beter.” 



Drie stappen vooruit. 
Geen stappen achteruit.

1. Laat uw gehoor testen.
Laat uw gehoor controleren door 
een gekwalificeerde Bernafon 
hoorzorgprofessional.

2. Bezoek een hoorzorgprofessional. 
Bepreek uw behoeften en bekijk wat  
de beschikbare opties voor u zijn.

3. Zoek de juiste oplossing.
Probeer verschillende technologieniveaus 
van hoortoestellen uit en vind degene die 
aan uw verwachtingen voldoet.





Bernafon Companies
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www.bernafon.com

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

Bernafon is in 1946 opgericht in Zwitserland. Sindsdien werken we in de geest en traditie 
van onze oprichters om oplossingen te ontwikkelen die mensen met gehoorproblemen 
kunnen helpen. Ons Zwitserse erfgoed, toonaangevende technologie en hoogwaardige 
producten helpen om ons doel te verwezenlijken: 

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


