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SUPREMIA



Kuulemisen vallankumous

Koemme maailman kukin omalla tavallamme. Muuttamalla 
näkökulmaamme voimme nähdä asiat uusin silmin. Joskus 
pelkkä ajatustavan muutos saa maailman näyttämään 
erilaiselta ja mahdottoman mahdolliselta.

Supremia Super Power BTE -korvantauskoje on Bernafonin 
edistyksellisin kuulokoje, joka tarjoaa aivan uudenlaiset 
mahdollisuudet kuulemiseen niin aikuisille kuin lapsillekin, 
joilla on vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema. 

Supremiaa on erittäin helppo käyttää. Automaattisen äänen-
voimakkuudensäädön ja ohjelmien vaihdon ansiosta voit 
kulkea vaivatta kuuntelutilanteesta toiseen. Supremia on 
myös erittäin lujatekoinen ja luotettava kumppani, joka on 
suunniteltu korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. 



Ylivertainen koje  
kaikilla herkuilla

Kehitimme korkealuokkaisen Supremia-kuulokojeen 
käyttäjiemme tarpeita kuunnellen. Huippuominaisuuksilla 
varustettu kuulokoje vastaa vaativimpiinkin odotuksiisi.

Supremia:
  Helpottaa kuuntelua arjessa, erityisesti haastavissa 

kuuntelutilanteissa
  Poistaa tehokkaasti häiritsevän melun, jolloin voit keskittyä 

tärkeisiin ääniin ympärilläsi 
  Auttaa paikantamaan äänen
  Vaihtaa automaattisesti säädöt kuuntelutilanteen mukaan
  Voidaan liittää useisiin Bluetooth®-laitteisiin Bernafonin 

SoundGate 3 -laitteen avulla.

Supremia-kuulokojeet on mahdollista säätää tarkoin juuri 
sinun tarpeisiisi sopiviksi kuuloalan asiantuntijasi kanssa.



Etsitkö uutta potkua elämääsi? 
Lisätietoja Supremia-kuulokojeista ja langattomista lisälaitteista 
löydät verkkosivuiltamme www.bernafon.fi. Voit myös ottaa 
yhteyttä kuuloalan asiantuntijaasi kaikissa Bernafon-tuotteisiin 
liittyvissä asioissa.



METALLINEN BEIGE

METALLINEN HOPEA

ANTIIKIN PRONSSI

VAALEANSININEN VAALEANPUNAINEN

METALLINEN ANTRASIITTI

Värikäs valikoima

Voit valita Supremia-kuulokojeen neljästä eri väristä omaan 
tyyliisi ja mieltymyksiisi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Lisäksi lapsille on saatavilla kaksi lisäsävyä.



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

Kuuleminen ja kuullun ymmärtäminen ovat 
perustarpeitamme. Kuulo-ongelmat vaikuttavat 
jokapäiväiseen elämään ja vuorovaikutukseen. 
Uskomme maailmaan, jossa edistyksellisen 
teknologiamme ansiosta heikentyneelläkin 
kuulolla on mahdollista kommunikoida kuten 
normaalilla.

Lisätietoa kuulosta ja kuulonalenemasta 
www.bernafon.fi 0
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