
Leox
Super Power | Ultra Power

Uwolnij swoją kreatywność





Każdego dnia spotykamy wielu 
ludzi. Każdy dzień jest okazją, aby 
uwolnić swoją kreatywność.  

Pierwsze aparaty słuchowe 
klasy Super Power | Ultra Power 
bazujące na True Environment 
Processing™ oferują zupełnie nowy 
poziom percepcji słuchowej – tak 
bliskiej rzeczywistości, jak to tylko jest 
możliwe. 
 
Śmiało stawiaj czoła każdemu dniu, 
bez względu na to co on przyniesie.



Rozumienie mowy
 
Dzięki niezwykle zaawansowanej technologii 
Leox oferuje Tobie znaczną poprawę rozumienia 
mowy oraz komfortu słuchowego – zarówno 
w ciszy, jak i w hałaśliwym otoczeniu. Możesz 
w końcu przyłączyć się do ważnych dla Ciebie 
rozmów.



Łączność 
bezprzewodowa
 
Wystarczy kilka dotknięć ekranu Twojego 
smartfona, aby przesyłać dźwięk z urządzeń 
Bluetooth® wprost do Twoich uszu. Jeśli 
potrzebujesz więcej swobody – Leox spełni 
Twoje oczekiwania.

Moc
 
Leox zapewnia jedno z największych w 
branży wzmocnień dźwięku. W końcu 
możesz skorzystać z rozwiązania, które 
uwzględnia Twoje potrzeby.



Typowe aparaty słuchowe 
wzmacniają dźwięki, nie 
rozróżniając ich rodzajów.

W przypadku 
True Environment 
Processing™ stosuje 
się różne wzmocnienia 
dla różnych rodzajów 
sygnałów akustycznych.
Dzięki temu otrzymuje 
się równowagę pomiędzy 
rozumieniem mowy, 
słuchową lokalizacją 
dźwięku oraz komfortem 
Użytkownika. 

True Environment 
Processing™: Nowa 
"filozofia" przetwarzania 
dźwięku w czasie 
rzeczywistym. 
 
Gdziekolwiek jesteś - w ciszy, w hałasie, 
Twoje aparaty słuchowe powinny zapewniać 
coś więcej, niż tylko odpowiednie 
wzmocnienie dźwięku. Współczesne aparaty 
powinny aktywnie reagować na zmiany w 
środowisku akustycznym oraz dynamicznie 
adaptować się do nich.



* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). Dynamic Amplification Control™ 
in complex listening environments. White Paper. Czerwiec 2019, 
bernafon.com/professionals.

Technologia leżąca u podstaw True 
Environment Processing™ 
 
Obsługiwany przez bardzo wydajny procesor 
system Dynamic Environment Control 
System™składa się z kilku układów, których 
zadaniem jest odpowiednia obróbka dźwięku – 
nawet w "trudnych", dynamicznych otoczeniach 
dźwiękowych. W związku z tym Leox oferuje 
Użytkownikowi wiele istotnych możliwości:*

Przetwarzanie dźwięku 
w czasie rzeczywistym, 
które sprawia, że 
dźwięki środowiskowe 
stają się bardziej 
rozróżnialne

Rozszerona świadomość 
otoczenia akustycznego 
poprzez poprawę słuchowej 
lokalizacji dźwięku

Zwiększenie tzw. 
stosunku sygnału do 
szumu dla lepszego 
odbioru i rozumienia 
mowy w hałaśliwych 
i dynamicznych 
warunkach dźwiękowych

Większy komfort 
słuchowy w głośnych 
otoczeniach, przy 
zapewnieniu dobrego 
odbioru mowy i innych 
ważnych dźwięków



Leox - kluczowe cechy
 
Super Power | Ultra Power

Stopień ochrony IP68
Odporność na kurz i wodę 

zapewniająca trwałość produktu

Wielokolorowa dioda LED
Wzrokowa kontrola  

stanu aparatu

Adapter DAI/FM 
Podłączenie do klasycznego 

przewodu audio (DAI) oraz 
bezprzewodowych systemów FM

Niezależne przyciski 
funkcyjne

Oddzielna kontrola 
głośności oraz zmiana 

programów słuchowych



2,4 GHz Bluetooth® Low Energy  
Bezprzewodowa łączność z 
zewnętrznymi urządzeniami audio

Wymienna bateria
Bateria 13 dla modelu BTE SP 
oraz 675 dla modelu BTE UP

Cewka indukcyjna
Bezpośrednia łączność z 
indukcyjnymi systemami audio

Rożek
Dostępny w wersji z 
filtrem, jak i bez filtra 

Technologia NFMI
Bezprzewodowa 
synchronizacja obydwóch 
aparatów
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Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch oraz Apple Watch są 
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym 
firmy Apple Inc. Android, Google Play i logo Google Play są znakami 
towarowymi firmy Google LLC. 

Więcej informacji znajdziesz na:  
www.bernafon.com/products/accessories. 

Wszystko, co jest 
istotne. Perfekcyjnie 
połączone.
 
Leox niezwykle łatwo łączy się z światem 
innych urządzeń audio. Dzięki wykorzystaniu 
specjalnego urządzenia pośredniczącego 
lub zastosowaniu łączności bezpośredniej 
możliwe jest bezprzewodowe połączenie 
aparatów Bernafon z wieloma zewnętrznymi 
urządzeniami audio. Dostępna jest również 
intuicyjna aplikacja na urządzenia mobilne, 
która umożliwia proste i dyskretne zdalne 
sterowanie oraz kontrolę aparatów.



RC-A
Klasyczny pilot zdalnego sterowania do 
aparatów słuchowych.

EasyControl-A
Aplikacja, którą musi mieć każdy Użytkownik aparatów 
Power. Wykorzystaj naszą bezpłatną "apkę", aby 
zdalnie regulować głośność dźwięku, zmieniać 
programy słuchowe oraz kontrolować stan baterii 
aparatów. EasyControl-A oferuje również bardzo 
przydatną funkcję "Znajdź mój aparat słuchowy".

SoundClip-A
Opcjonalne urządzenie pośredniczące 
w transmisji dźwięku pomiędzy 
nowoczesnymi smartfonami Bluetooth® 
oraz aparatami słuchowymi. Noszone np. 
przypięte do koszuli umożliwia rozmowy 
telefoniczne bez użycia rąk. SoundClip-A 
może również służyć jako mikrofon do 
poprawy rozumienia mowy w hałasie oraz 
jako pilot do aparatów słuchowych. 

TV-A
Urządzenie transmitujące 
bezpośrednio dźwięk twojego 
telewizora wprost to aparatów 
słuchowych – z jakością Dolby 
Digital® Stereo.



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 pomiedzy 
sobą lepiej.

Aby dowiedzieć się więcej o aparatach 
słuchowych Leox, skonsultuj się z Protetykiem 
Słuchu lub odwiedź naszą stronę internetową 
www.bernafon.pl.

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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