
Dowiedziona skuteczność.
Unikalna wartość.

Bernafon Entra A 



Entra A są niezwykle atrakcyjnymi 
cenowo aparatami słuchowymi 
oferującymi najnowocześniejsze 
rozwiązania spotykane na rynku. 

Doświadcz znacznej poprawy 
rozumienia mowy, również w 
hałaśliwych otoczeniach. Połącz się 
bezprzewodowo z innymi urządzeniami 
audio, w tym ze smartfonami. Wybierz 
najlepsze dla Ciebie modele oraz 
opcje. Doświadcz korzyści, jakie 
oferuje najnowsza, ale zarazem bardzo 
atrakcyjna cenowo, technologia.

Bernafon Entra A. Lepsze słyszenie 
jeszcze nigdy nie było tak łatwo 
dostępne.





* W oparciu o dane zgromadzone przez Bernafon AG (2017) oraz 
badania rynkowe przeprowadzone przez Demant (2021).

Technologia, która 
podąża za Tobą
Bernafon Entra A bazuje na jednej z 
najbardziej zaawansowanych technologii na 
rynku aparatów słuchowych. Wykorzystując 
chip o potężnej mocy obliczeniowej, 
Bernafon Entra A oferuje zestaw funkcji, 
które zapewniają jednoczesną analizę 
dźwięku oraz precyzyjną adaptację 
aparatów do otoczeń, w których przebywa 
Użytkownik. Wynik? Odpowiednie 
wzmocnienie mowy oraz działanie 
aparatu w czasie rzeczywistym, nawet w 
szybkozmiennych otoczeniach.*



Więcej mowy, mniej szumów, łatwiejsze i 
przyjemniejsze konwersacje. Wykorzystujące 
precyzyjne obliczenia systemy "przechwytują" i 
wzmacniają dźwięki mowy, podczas gdy specjalne 
algorytmy tłumienia hałasu współpracują ze sobą, 
aby zapewnić Użytkownikowi komfort w głośnych 
środowiskach dźwiękowych. 



Specjalne możliwości 
na wyjątkowe 
momenty
Bernafon Entra A zapewnia Tobie 
swobodę w wielu sytuacjach. Jeśli np. 
Twój sąsiad zdecyduje się skosić trawnik 
podczas przyjęcia w Twoim ogrodzie, 
dostępne w Entra A funkcje pozwolą 
Tobie spokojnie kontynuować rozmowę z 
gośćmi. 

Monitor Wiatru zmniejsza zakłócenia 
dźwięku podczas Twojej aktywności na 
świeżym powietrzu oraz w warunkach 
wietrznych.

Zaawansowany system Dynamicznej 
Redukcji Hałasu zmniejsza słyszalność 
głośnych, niepożądanych dźwięków, 
zwłaszcza w hałaśliwych miejscach. 



Dostępność funkcji zależy od wybranego modelu. 
Porozmowiaj ze swoim Protetykiem Słuchu. 

Menadżer Cichych Dźwięków tłumi 
takie dźwięki jak np. szelest liści czy 
też wentylacja, które - choć są z reguły 
ciche - potrafią być irytujące. 

Funkcją Adaptacyjnej Redukcji 
Sprzężeń jest skuteczna eliminacja 
uporczywych pisków będących 
skutkiem tzw. sprzężeń akustycznych. 



*Więcej informacji na temat kompatybilności podano na stronie 
internetowej www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/
connectivity.

Łączność 
bezprzewodowa. 
Perfekcyjne połączenie 
z urządzeniami, które 
codziennie używasz
Aparaty słuchowe Bernafon Entra A mogą 
być z powodzeniem używane jako słuchawki 
bezprzewodowe służące m.in. do odbioru 
rozmów telefonicznych oraz stereofonicznego 
odsłuchu muzyki. Ponadto, dzięki intuicyjnej 
aplikacji na telefony komórkowe, Użytkownik 
Entra A może wygodnie i dyskretnie zdalnie 
zmieniać ustawienia aparatów słuchowych. 



Pełna kontrola pod opuszkami Twoich palców. 
Aplikacja Bernafon umożliwia również zdalne 
kontrolowanie stanu aparatów oraz łączenie ich 
z inni źródłami dźwięku.
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Który model 
Bernafon Entra A jest 
odpowiedni dla Ciebie?
Wybierz aparaty słuchowe, które są 
odpowiednie dla Twoich potrzeb oraz 
spełniają Twoje preferencje estetyczne. 



* tylko model IIC
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*

Dla osób



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

Od naszych początków w 1946 roku, 
kontynuujemy tradycję założycieli frmy i 
opracowujemy nowoczesne technologie 
dla osób niedosłyszących. Szwajcarskie 
dziedzictwo i wartości, najdoskonalsze 
rozwiązania oraz najwyższa jakość 
produktów umożliwiają nam realizację 
naszego głównego celu:

Pomagać ludziom komunikować się 
pomiędzy sobą lepiej.
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Aby dowiedzieć się więcej, skonsultuj się z 
Protetykiem Słuchu lub odwiedź naszą stronę 
www.bernafon.com


