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Najdoskonalsza technologia
stworzona specjalnie dla
Ciebie
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie chcesz pomijać
najważniejszych momentów w Twoim życiu. Zaprojektowana
przez Bernafon technologia Audio Efficiency™ w większości
sytuacji zagwarantuje Tobie znakomite słyszenie oraz perfekcyjny balans pomiędzy rozumieniem mowy i komfortem słuchowym. Bernafon oferuje również liczne akcesoria, które
pomagają lepiej słyszeć i po prostu cieszyć się najważniejszymi
momentami w życiu.
PERSONALIZACJA

KOMFORT
MOWA

Audio Efficiency™
Niczym kamień szlachetny, aparaty słuchowe Saphira
“błyszczą” na tle konkurencji, oferując możliwości które były
dotychczas niedostępne w tej klasie cenowej.

Imponująca jakość dźwięku
oraz niedościgniony komfort
słuchowy
Odkryj najbardziej zaawansowaną szwajcarską technologię,
stworzoną specjalnie dla Ciebie.

ChannelFree™
System przetwarzania i wzmacniania mowy, który
został opracowany i opatentowany przez firmę Bernafon.
ChannelFree™ zapewnia najwyższej jakości dźwięk.
Prawdziwy klejnot w branży aparatów słuchowych!

Układy redukcji hałasów
Saphira zaopatrzono w kilka systemów redukcji dokuczliwości takich dźwięków jak hałasy uliczne, szeleszczenie
papieru, dźwięk sztućców, tłukącego się szkła itp. Wraz
z niezwykle skutecznym systemem redukcji sprzężeń
zwrotnych, Saphira zapewnia komfort słuchowy niedostępny dotychczas w tej klasie aparatów słuchowych.

Programy “Muzyka” oraz “Kino”
Specjalistyczne programy słuchowe dostępne w aparatach
Saphira 5 gwarantują wspaniałe doznania słuchowe na
koncercie oraz w kinie. Dzięki rozszerzonej dynamice
przetwarzanych dźwięków, programy słuchowe “Muzyka”
oraz “Kino” spełnią oczekiwania wszystkich Klientów,
w tym również najbardziej wymagających kinomanów oraz
melomanów.

Akcesoria bezprzewodowe
Bernafon oferuje również akcesoria, które zwiększają funkcjonalność aparatów słuchowych oraz poprawiają rozumienie
mowy w wyjątkowo “trudnych” otoczeniach dźwiękowych.
Używanie tych urządzeń jest o wiele prostsze niż myślisz!

··

Mikrofon SoundGate jest miniaturowym mikrofonem
bezprzewodowym, który przypina się np. do kołnierza
osoby, z którą rozmawia Użytkownik. Dźwięk z
mikrofonu przesyłany jest do SoundGate 3, a następnie do aparatów słuchowych.

··

Pilot zdalnego sterowania RC-N umożliwia łatwą i
dyskretną zmianę programu słuchowego i regulację
głośności.

··

Dostępne są inne akcesoria Bluetooth ®, które
można podłączyć do aparatów słuchowych poprzez
SoundGate 3 oraz kontrolować poprzez aplikację
mobilną SoundGate App* iPhone ®.

Mikrofon
SoundGate

RC-N

SoundGate 3

Apple oraz iPhone są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w
USA i innych krajach.
*A
 plikacja SoundGate App dostępna jest na telefony Apple: iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s oraz iPhone 4.
SoundGate App wymaga urządzenia SoundGate 3 oraz bezprzewodowych aparatów słuchowych Bernafon.

Szeroki wybór modeli
Aparaty słuchowe Saphira są dostępne w postaci
5 modeli zausznych oraz 9 modeli wewnątrzusznych. Twój
Protetyk Słuchu zaproponuje Tobie aparat słuchowy, który
jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem dla Twojego
niedosłuchu oraz indywidualnych oczekiwań.
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Więcej informacji nt. słyszenia oraz ubytków
słuchu znajduje się na www.bernafon.com
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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.

