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RUBRIK

 JUNA 9 | 7
SAPHIRA 5 | 3
NEVARA 1

POWER BTE

OCZYWISTE ROZWIĄZANIE DLA 
KLIENTÓW WYMAGAJĄCYCH 
DUŻEGO WZMOCNIENIA ORAZ 
DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU W  
RÓŻNYCH SEGMENTACH  
CENOWYCH
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Nowoczesny i ergonomiczny “esowaty” kształt aparatu gwarantuje idealne 
przyleganie jego obudowy do ucha. Dzięki temu aparaty te są bardzo 
komfortowe w codziennym użytkowaniu. Innymi słowy – modele P BTE 
stworzono dla osób z dużymi niedosłuchami, ale oczekujących od aparatu 
słuchowego najwyższego komfortu oraz maksymalnej dyskrecji. Obudowy 
P BTE powleczono specjalną powłoką hydrofobową, dzięki czemu uzyskano 
jeden z najwyższych poziomów ochrony przed kurzem i wilgocią. 

Moc i potencjał, którego potrzebujesz
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PODSTAWA MAC (METALICZNY ANTRACYT)

Aparaty P BTE są dostępne w dziewięciu atrakcyjnych kolorach. Wśród oferowanych wariantów 
kolorystycznych Klienci znajdą zarówno kolory dyskretne, stonowane, jak i również kolory o wiele bardziej 
wyraziste. Kolory aparatów P BTE “trafią w gusta” każdego Klienta. 

PODSTAWA MSIL (METALICZNE SREBRO)

Nowe modele Power BTE (w skrócie: P BTE) są kolejnym powodem, aby wybrać aparaty słuchowe firmy 
Bernafon. Duża moc, niezwykła odporność na czynniki zewnętrzne, trwałość oraz nowoczesny wygląd – tak 
w kilku słowach można opisać zalety najnowszych modeli aparatów słuchowych Bernafon. Modele P BTE 
są od teraz dostępne w najnowszych rodzinach produktowych aparatów słuchowych Juna 9 | 7, Saphira 5 | 3 
oraz Nevara 1. Razem z aparatami P BTE uwolnisz niezwykłą moc oraz niesamowity potencjał zaawansowanej 
szwajcarskiej technologii. 

P BTE zaprojektowano z myślą o Klientach, którzy po prostu potrzebują więcej mocy, również w życiu 
codziennym. Nowe modele są również idealnym rozwiązaniem dla osób, które poszukują wyjątkowo trwałych, 
estetycznych i łatwych w użytkowaniu aparatów słuchowych. 

Możliwości oraz design, których oczekujesz 
Generując maksymalne poziomy wyjściowe (MPO) osiągające nawet 138 dB SPL, modele P BTE są idealne 
dla Klientów ze średnio-dużymi i dużymi ubytkami słuchu rzędu 100 dB HL. 

Model P BTE z zaprojektowaną przez 
Bernafon “esowatą” obudową

piaskowy 
beż

metaliczne 
srebro

piaskowy 
beż



3

miniFit

Perfekcyjne dopasowanie
Idealne dopasowanie z wykorzystaniem miniFit – niezwykle prostego w użyciu, wszechstronnego zestawu 
elementów dousznych i dźwiękowodowych. W przypadku P BTE stosuje się zwykły “rożek” połączeniowy, 
który można zastosować dla różnych dźwiękowodów, standardowych końcówek dousznych oraz wkładek 
indywidualnych systemu miniFit. 

CIENKI DŹWIĘKOWÓD 0,9 CIENKI DŹWIĘKOWÓD 1,3

DOPASOWANIE NATYCHMIASTOWE 

Końcówka otwarta (6, 8, 10 mm) ● ●

Końcówka Bass, podwójna went. (6, 8, 10, 12 mm) ● ●

Końcówka Bass, pojedyncza went. (6, 8, 10, 12 mm) ● ●

Końcówka Power (6, 8, 10, 12 mm) ● ●

DOPASOWANIE INDYWIDUALNE 

Mikro-wkładka ● ●

Lite Tip ● ●

Wykonane z silikonu końcówki miniFit zaprojektowano w ten sposób, iż niwelują ewentualne naprężenia 
dźwiękowodu. Ponadto, silikon zastosowany do produkcji końcówek standardowych zapewnia ich dłuższą 
żywotność. Modele P BTE można dopasować również przy wykorzystaniu indywidualnych elementów 
dousznych: mikro-wkładki oraz niezwykle dyskretnej wkładki Lite Tip.

Dostępny jest specjalny zestaw elementów miniFit, który umożliwia łatwy dobór dźwiękowodów i końcówek 
oraz wygodne ich przechowywanie. 

Warto zauważyć, że modele P BTE mogą być dopasowywane w sposób całkowicie bezprzewodowy. 
Wystarczy założyć Klientowi na szyi urządzenie FittingLINK i po prostu rozpocząć dopasowanie. System 
FittingLINK umożliwia programowanie aparatu słuchowego bez wykorzystania żadnych dodatkowych kabli. 
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Aby uzyskać więcej informacji – skorzystaj z Selektora  
Produktów dostępnego na stronie internetowej Bernafon.
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Ogromny wybór aparatów stworzonych 
specjalnie dla Twojego Klienta

Oferta firmy Bernafon jeszcze nigdy nie była tak wszechstronna! Osiągnij sukces razem z nowymi 
“mocnymi” aparatami P BTE, które znakomicie uzupełniają szeroką ofertę modeli BTE, RITE oraz aparatów 
wewnątrzusznych firmy Bernafon. 

Zaproponuj najbardziej wymagającym Klientom aparaty Juna oferujące najdoskonalszą i najbardziej 
wysublimowaną technologię audioprotetyczną. Dopasuj aparaty Saphira Klientom, którzy poszukują 
najlepszych aparatów słuchowych w średnim segmencie funkcjonalno-cenowym. Rozważ dopasowanie 
aparatów słuchowych Nevara, przeznaczonych dla Klientów, którzy chcą po prostu słyszeć lepiej oraz są 
zainteresowani podstawowym segmentem produktowym. Nowe modele P BTE są dostępne dla wszystkich 
wyżej wymienionych rodzin produktowych. 


