
Viron

Dźwięk Viron. 

Po prostu bliżej 
rzeczywistości. 



Viron.
Aparat słuchowy, 
który pozwoli 
Tobie doświadczać 
naturalnych 
dźwięków otoczenia. 



Bernafon Viron miniRITE



Detekcja dźwięku z 
opóźnieniem.

Razem z Viron 
zanurzysz się 
w naturalnym 
doświadczeniu 
dźwiękowym 

Wyobraź sobie, że próbujesz za pomocą 
prostego aparatu fotograficznego uchwycić 
jakiś ważnym moment w Twoim życiu. 
Niestety zdjęcie wykonane amatorskim 
aparatem nigdy nie oddaje piękna danej 
chwili.



Viron jest jednak czymś porównywalnym 
do profesjonalnego aparatu fotograficznego 
używanego przez zawodowców. Aparat 
słuchowy Viron jest w stanie "uchwycić" 
i odzwierciedlić środowisko dźwiękowe 
w czasie rzeczywistym. System analizuje 
w ciągu jednej sekundy 32 000 danych 
opisujących środowisko akustyczne oraz 
przetwarza dźwięk z szybkością aż  
20 000 razy na sekundę. 

Technologia True Environment Processing™ 
pozwoli Tobie doświadczać dźwięku, który 
jest najbliższy rzeczywistości. 

Detekcja dźwięku w czasie 
rzeczywistym.



Viron prezentuje dźwięki 
takimi, jakimi one są. 

Viron pomoże 
Tobie odczuć 
każdą chwilę.

Viron oraz technologia DECS™ oferują 
niezwykle atrakcyjną kombinację funkcji, które 
służą zachowaniu naturalności oraz czystości 
odbieranego dźwięku. 

Detekcja dźwięku w czasie rzeczywistym, jego 
dokładna analiza oraz precyzyjne przetwarzanie 
sprawią, że konwersowanie z innymi w 
hałaśliwych otoczeniach stanie się łatwiejsze.*



Doświadcz więcej komfortu z układem 
Dynamic Feedback Canceller™. Kłopotliwe 
piszczenie aparatu związane ze sprzężeniami 
nie jest już problemem - są one skutecznie 
eliminowane już w ciągu milisekund. 

Zaawansowana technologia DECS™ zapewni 
Tobie największy komfort przy minimalnym 
wysiłku słuchowym.*

Nowoczesne funkcje aparatu oferują zupełnie 
realne odwzorowanie sceny akustycznej oraz 
najbardziej naturalne wrażenia dźwiękowe.

*   2017. W oparciu o dane kliniczne zgromadzone 
przez Bernafon AG, Szwajcaria.



Energia na cały 
kolejny dzień 
z ładowanym 
modelem Viron

Razem z Viron miniRITE T R możesz po 
prostu zapomnieć o konieczności wymiany i 
kupowania baterii. 

Ten niezwykle elegancki model aparatu 
słuchowego z wielokrotnie ładowalną 
baterią oferuje również zaawansowane 
funkcje bezprzewodowe, cewkę indukcyjną, 
podwójny przycisk wielofunkcyjny oraz diodę 
LED informującą o poziomie naładowania 
baterii. 

Aparaty słuchowe Viron w 
ładowarce. 



100 %50 %25 %

Czas ładowania

30 minut 60 minut 180 minut

Baterię litowo-jonową można całkowicie 
naładować już w ciągu trzech godzin. Ciesz 
się całym dniem doskonałego słyszenia z 
Viron, w tym rozmów telefonicznych oraz 
łączności bezprzewodowej. 
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Aparat słuchowy 
odpowiadający 
Twojemu stylowi 
oraz potrzebom.

Viron jest dostępny w postaci czterech 
stylowych modeli zausznych oraz w 
dziewięciu gustownych wariantach 
kolorystycznych. 

Aparaty Viron są niezwykle ergonomiczne 
i komfortowe w używaniu oraz odporne 
na negatywne czynniki środowiskowe 
(certyfikat IP68 oznaczający bardzo dużą 
odporność na kurz oraz wodę). 



Wspólnie z Protetykiem Słuchu wybierz 
model, który najlepiej odpowiada Twoim 
preferencjom estetycznym oraz skutecznie 
skoryguje Twój niedosłuch. 

Stylowy model miniRITE T oraz 
ładowalny miniRITE T R oferują 
wiele funkcjonalnych opcji. 

Miniaturowy miniRITE zapewnia 
najwyższy poziom dyskrecji. 

Model BTE 105 do 
korekcji głębokich niedosłuchów. 



Rozrywka oraz 
możliwości zdalnego 
sterowania 

TV-A

Za pomocą adaptera TV-A przesyłaj 
bezprzewodowo oraz bezpośrednio 
dźwięk z TV wprost do Twoich aparatów 
słuchowych. Oglądaj swoje ulubione 
filmy oraz programy telewizyjne i ciesz się 
jakością dźwięku Stereo Dolby Digital®.



Aplikacja EasyControl-A

Aplikacja Bernafon EasyControl-A 
umożliwia dyskretną zmianę głośności, 
programu słuchowego, funkcję "Znajdź mój 
aparat słuchowy" oraz kontrolę stanu baterii 
aparatów na ekranie smartfona.

RC-A

Zmieniaj głośność oraz programy słuchowe 
za pomocą dyskretnego pilota RC-A. 
Mały i funkcjonalny pilot RC-A pasuje do 
każdej kieszeni lub torebki oraz zapewnia 
komfortowe, dyskretne i łatwe sterowania 
aparatami.

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.



SoundClip-A

SoundClip-A jest dyskretnym interfejsem, 
dzięki któremu możesz bezprzewodowo 
połączyć aparaty z wieloma urządzeniami 
Bluetooth®.* Może być on również 
wykorzystany jako pilot zdalnego sterowania 
lub mikrofon zdalny poprawiający 
komunikację w bardzo głośnych warunkach. 

Przesyłaj 
bezprzewodowo 
dźwięk do 
Twoich aparatów 
słuchowych

Słuchaj muzyki oraz rozmawiaj z 
przyjaciółmi przez smartfon. Viron oferuje 
bezprzewodową łączność z różnymi dźwięku. 



Możesz również bezprzewodowo i 
bezpośrednio odbierać dźwięk z Twojego 
urządzenia iPad®, iPhone® lub iPod®. Viron 
oczywiście oferuje również możliwość 
łączności bezprzewodowej z innymi źródłami 
sygnału audio.*

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



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 Viron, 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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