
SOUNDGATE

Pozostań w ciągłej 
łączności z całym  
światem



Otaczające nas urządzenia oferują coraz więcej możliwości 
łączności bezprzewodowej. Telefony umożliwiają nam 
swobodne komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi, 
bez względu na czas i miejsce, w którym przebywamy. 
Inne urządzenia umożliwiają słuchanie muzyki, oglądanie 
filmów, najnowszych wiadomości itp. Dzięki SoundGate 
również Twoje aparaty słuchowe mogą dowolnie łączyć się 
z urządzeniami, z których korzystasz na co dzień.



Podczas gdy możliwości tradycyjnych urządzeń 
bezprzewodowych są dość ograniczone, SoundGate 
oferuje niezwykłą plastyczność w wyborze źródła 
dźwięku, które może być podłączone do SoundGate na 
drodze bezprzewodowej, jak i za pomocą standardowego 
połączenia przewodowego. Urządzenie SoundGate 
jest bardzo komfortowe i dyskretne w użyciu, posiada 
wbudowany mikrofon, moduł Bluetooth® oraz duże i 
wygodne klawisze funkcyjne.



SoundGate firmy Bernafon umożliwia łączność aparatów 
słuchowych z urządzeniami zewnętrznymi, bez względu na 
to gdzie jesteś. Ponieważ nawet w przypadku najlepszych 
aparatów słuchowych słyszenie w niektórych otoczeniach 
może być utrudnione, SoundGate oferuje znaczącą 
poprawę jakości dźwięku w sytuacjach, które dotychczas 
były kłopotliwe dla osób niedosłyszących.

Łączność z telefonem komórkowym
Użyj SoundGate, aby połączyć bezprzewodowo swoje 
aparaty słuchowe z telefonami komórkowymi z Bluetooth® 
oraz rozmawiaj swobodnie!

Łatwa łączność z Mikrofonem SoundGate
Użyj dyskretnego Mikrofonu SoundGate, aby transmitować 
bezprzewodowo mowę osoby znajdującej się w znacznej 
odległości od Ciebie.

Najwyższej jakości dźwięk z TV 
Połącz SoundGate z Adapterem TV 2 i transmituj 
bezprzewodowo dźwięk z telewizji do aparatów 
słuchowych.



Zamień aparaty słuchowe w słuchawki 
bezprzewodowe
Wykorzystaj SoundGate i aparaty słuchowe, aby 
transmitować bezprzewodowo komunikaty głosowe 
nawigacji GPS, muzykę itp. z zewnętrznych urządzeń 
Bluetooth®.

Rozmowy "hand-free" z wykorzystaniem telefonu 
stacjonarnego
Połącz SoundGate z Adapterem Telefonicznym 2 i 
rozmawiaj bezprzewodowo poprzez standardowy telefon 
podłączony do linii naziemnej!

Cewka indukcyjna
Wykorzystaj cewkę indukcyjną wbudowaną w SoundGate 
i odbieraj bezprzewodowo dźwięk w pomieszczeniach 
zaopatrzonych w pętle indukcyjne (m.in. w kinach, teatrach, 
klasach szkolnych, kościołach).



SoundGate i telefony komórkowe 

SoundGate jest interfejsem cyfrowym umożliwiającym 
przekierowanie sygnału z telefonu komórkowego wprost do 
Twoich aparatów słuchowych. Dzięki SoundGate nigdy nie 
"przegapisz" ważnej rozmowy telefonicznej. Urządzenie jest 
w ciągłym stanie gotowości na połączenia przychodzące, 
ponadto umożliwia realizację połączeń wychodzących. 

I co najważniejsze – dzięki SoundGate możliwe jest 
rozmawianie "hand-free" przez telefon, czyli bez 
konieczności trzymania słuchawki telefonicznej przy uchu!

SoundGate umożliwia również odsłuch muzyki z 
telefonu lub innego źródła audio (np. odtwarzacza plików 
muzycznych). 

Stacja bazowa SoundGate umożliwia szybkie ładowanie 
baterii urządzenia, dzięki czemu będzie ono zawsze  
w stanie gotowości do działania.

Pętle indukcyjne i SoundGate 

Coraz więcej miejsc użyteczności publicznej, w tym m.in. 
klas, teatrów, kin oraz kościołów jest zaopatrzonych w 
specjalne pętle indukcyjne. Systemy te, wykorzystując tzw. 
zjawisko indukcji magnetycznej, nadają bezprzewodowo 
sygnały dźwiękowe, które mogą być odbierane przez 
SoundGate oraz przekierowywane do aparatów 
słuchowych. Dzięki temu zawsze bardzo dobrze usłyszysz 
m.in. dźwięk w kinie, teatrze, mowę w kościele lub klasie 
szkolnej.

Doświadcz fenomenalnych możliwości łączności ze 
światem.  



Odbieraj mowę za pomocą Mikrofonu 
 SoundGate

Bernafon wprowadza na rynek Mikrofon SoundGate, 
który umożliwia jeszcze lepsze słyszenie w hałaśliwych 
pomieszczeniach lub/i w przypadku dużej odległości 
słuchacza od źródła dźwięku.

Niewielki i dyskretny Mikrofon SoundGate może być np. 
przypięty do ubrania osoby mówiącej, prezentera lub 
nauczyciela. Mikrofon przekazuje bezprzewodowo dźwięk 
do SoundGate (urządzenie SoundGate 3 lub wersja wyższa), 
a następnie do aparatów słuchowych. 

Zastosowanie Mikrofonu SoundGate umożliwia niezwykle 
skuteczne oddzielenie dźwięku, który jest dla Ciebie ważny, 
od innych sygnałów będących najczęściej tzw. hałasami tła 
akustycznego (np. w głośnej restauracji) lub niepożądanymi 
odbiciami dźwięku (bardzo często występujących w kościołach).



Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Nieważne, czy masz ochotę na wieczór spędzony 
przed telewizorem, czy na dłuższą pogawędkę przez 
telefon, SoundGate zapewni Tobie bezproblemowe i 
bezprzewodowe połączenie z odpowiednimi urządzeniami.

Bezprzewodowy odbiór dźwięku z TV 

Dzięki Adapterowi TV 2 podłączonemu do Twojego 
telewizora możliwa jest zdalna transmisja dźwięku z TV do 
SoundGate, a następnie do Twoich aparatów słuchowych. 
Dzięki temu sygnał dźwiękowy jest czysty i niezakłócony 
innymi dźwiękami, które zazwyczaj utrudniają Tobie 
oglądanie telewizji.

Najważniejszą zaletą Adaptera TV 2 jest możliwość 
ustawienia różnej głośności dźwięku telewizora dla 
Użytkownika aparatów oraz innych domowników. 

Nareszcie koniec kłótni o zbyt głośno nastawiony telewizor!



Bezprzewodowe połączenie z telefonami 
stacjonarnymi

Dzięki Adapterowi Telefonicznemu 2 oraz SoundGate 
możesz bezprzewodowo transmitować dźwięk 
ze standardowego telefonu podłączonego do 
konwencjonalnej, naziemnej linii telefonicznej. 

Zamień swoje aparaty słuchowe w specjalistyczne 
słuchawki i prowadź swobodne konwersacje telefoniczne 
"hand-free" w domu, w biurze itp.

Wybierz akcesoria bezprzewodowe Bernafon oraz pozostań 
w ciągłej łączności z otoczeniem. 



SoundGate App – dyskretne i funkcjonalne 
rozwiązanie dla każdego

Wraz z aplikacją SoundGate App, Bernafon wprowadza 
nowe rozwiązanie w dziedzinie zdalnego sterowania 
aparatami słuchowymi. SoundGate App zamienia smartfon 
iPhone® lub Android™ w dyskretne centrum zarządzania 
aparatami słuchowymi oraz SoundGate. Dzięki SoundGate 
App zmiana głośności, programu lub źródła dźwięku stała 
się wygodna jak nigdy przedtem.1) 

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji SoundGate App. Aby 
zainstalować SoundGate App odwiedź sklep App Store 
lub Google Play™, wpisz w odpowiednią wyszukiwarkę 
”Bernafon SoundGate” oraz kliknij ”Instaluj”. 

Apple, logo Apple oraz iPhone są znakami handlowymi firmy  
Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.  
App Store jest znakiem usługowym Apple Inc.  
Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

1)  Aplikacja SoundGate App współpracuje z iPhone 6 Plus, iPhone 6, 
iPhone 5s, iPhonie 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 i wymaga 
urządzenia SoundGate 3.0 (lub wersji wyższej).  
SoundGate App dla smartfonów i tabletów z systemem Android 
 wymaga urządzenia SoundGate 3 z firmware 3.1 (lub wersji wyższej).
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Bezproblemowe słyszenie oraz zrozumienie 
mowy są podstawowymi potrzebami człowieka. 
Ubytek słuchu utrudnia komunikowanie się z 
innymi, stanowiąc jednocześnie istotny problem 
społeczny. Jesteśmy przekonani, że najnowsza 
technologia umożliwia osobom z niedosłuchem 
powrót do normalnego słyszenia.

Więcej informacji nt. słyszenia oraz ubytków 
słuchu znajduje się na www.bernafon.com
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