
ZERENA

GRÄNSLÖS 
UTAN HINDER. 
NÄR SOM 
HELST, 
VAR SOM HELST.





Zerena hjälper dig att höra och kommunicera i livets alla situationer, i lugna 
såväl som i bullriga och föränderliga miljöer. Oavsett var du är och vad du 
gör, behöver ditt liv inte begränsas av din hörselnedsättning. Lyssna på 
Charles Frey* och hans berättelse om hur han gör Zerena, Bernafons helt 
nya banbrytande hörsellösning, till en integrerad del av sitt liv. 

* Charles Frey, en speciell och inspirerande person och hotellägare i de 
Schweiziska alperna.



RECEPTET FÖR EN

AVKOPPLANDE 
KVÄLL: 
EN GOD DRINK OCH TVÅ 
SMÅ ZERENA-HÖRAPPARATER.

För personer med hörselnedsättning kan en utekväll 
ibland vara stressande. Ständigt omgiven av olika 

ljud, kan det vara svårt att koncentrera sig på det man 
verkligen vill höra. Men Charles Frey framhåller att hans 

Zerena-hörapparater hjälper honom att uppfatta tal i 
bullriga miljöer, koppla av och njuta.



Zerena har precis de rätta komponenterna 
för en förstklassig ljudupplevelse: en extremt 
snabb processor, en uppsättning dynamiska 
egenskaper, en snygg design och flera olika 
anslutningsmöjligheter.

GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETER.

Med Zerena kan du förvänta dig förbättrad 
taluppfattning i de mest utmanande 
och bullriga ljudmiljöer. Njut av den 
stora variationsrikedomen av ljuden i 
omgivningen och hur hörapparaterna 
anpassar sig till dynamiken i vardagens olika 
lyssningssituationer.  

OMÄRKBAR ANPASSNING.
 
Oroa dig inte för programbyte när 
omgivningsljuden ändras. Zerena gör detta utan 
att det märks. 

HÖRSEL UTAN ANSTRÄNGNING. 

Zerena arbetar ständigt för att minska din 
lyssningsansträngning och ge dig mer energi att 
fokusera på det som är viktigt för dig.

TRÅDLÖSA MÖJLIGHETER. 

Zerena kommunicerar med en lång rad 
Bluetooth®-enheter så att du enkelt får tillgång 
till dagens många trådlösa möjligheter.



Många ljudmiljöer kan vara mycket dynamiska 
med ljud som varierar i styrka och karaktär. Ljud 
kan komma från olika håll och ändras från en 
sekund till nästa. 

ZERENA är en hörapparat som låter dig 
fokusera på det som händer runt dig och det 
som är viktigt för dig. Du kan känna dig trygg 
med att Zerena ger dig det stöd som behövs 
i varje ögonblick, oavsett vilken situation du 
befinner dig i och hur utmanande den är.

Allt är möjligt tack vare Zerena’s 
revolutionerande DECS™-teknik. 



NYCKELN TILL 

FRAMGÅNG:
GÄSTVÄNLIGHET, 
VÄNLIGA ÖGON OCH 
ZERENA-HÖRAPPARATER 
I ÖRONEN.

Att föra ett samtal i en bullrig miljö kan vara utmanande 
för personer med hörselnedsättning. Precis så var det 
för Charles Frey. Han kände ofta oro för att inte höra 
och förstå vad som sades. Men tack vare sina Zerena-
hörapparater känner han sig åter trygg och lugn när han 
vistas i bullriga miljöer. 



DECS-ordet och loggan är varumärken som tillhör Bernafon AG.

Traditionell ljudmiljöklassificering 

Tidigare användes teknik i hörapparater som 
klassificerade olika lyssningsmiljöer och 
förstärkte ljudet baserat på ljudinformation som 
redan passerat. DECS™ suddar ut gränserna 
och arbetar ständigt och omärkbart även i de 
mest utmanande ljudmiljöer. Därför kan Zerena 
hela tiden anpassa sig till snabba förändringar i 
omgivningen.



Dagens teknik

Med den extremt snabba processorn i Zerena, 
DECS™, analyseras ständigt det som händer 
runt dig. Ett smart kontrollsystem upptäcker 
tal- och bullerelement i ljudmiljön med samma 
hastighet som de kortaste talljuden. Denna 
information används för att ge talsignalen 
korrekt förstärkning och för att minska 
störande ljud som försämrar talförståelsen. 
Med DECS™ kan användaren uppleva bästa 
möjliga talförståelse och komfort med minimal 
ansträngning.



NYCKELN TILL DEN

BÄSTA  
TV-UPPLEVELSEN:
EN 72" OLED-TV,  
87 HD-KANALER, OCH 
64 KB/S STEREOLJUD DIREKT 
TILL MINA ZERENA-HÖRAPPARATER.



Genom att parkoppla dina Zerena-
hörapparater till TV-A, kan du skapa den bästa 
tv-upplevelsen. Med TV-adaptern kan du 
trådlöst överföra ljud från tv:n direkt till dina 
hörapparater. Du kan se på tv med den volym 
du själv föredrar utan att störa andra och njuta 
av Dolby Digital Stereo-ljud när det är som 
bäst.

Känner du någon annan som använder Zerena-
hörapparater? Då kan ni se er favoritfilm 
tillsammans genom att parkoppla era 
hörapparater med samma TV-A-adapter. 

Att parkoppla Zerena med din TV-A går snabbt och enkelt.

Efter det att Charles Frey parkopplade sina Zerena-
hörapparater med TV-adapter behöver han inte längre 
tänka på tv-volymen. 



Zerena och Bernafons EasyControl-A-app är kompatibla med 
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, 
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7-tums iPad 
Pro, 12.9-tums iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4:e generationen), 
iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, och iPod touch (5:e och 
6:e generationen). Enheten måste ha iOS 9.3 eller senare installerat. 
Appen har även stöd för Apple Watch. Vid nedladdning av EasyControl-
A-app till iPad, leta efter iPhone -appar i App Store. EasyControl-A-app 
är kompatibel med enheter som har Android™ 6.0, Marshmallow eller 
senare. För information om kompatibilitet, besök: 
www.bernafon.se/products/accessories. 
 
Apple, Apple-loggan, iPhone, iPad, iPod touch, och Apple Watch är 
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. 
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Android. Google 
Play, och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google Inc.

Zerena är Made for iPhone®. 
Ljudet från din iPhone®, iPad®, 
iPod® kan överföras trådlöst 
direkt till dina hörapparater. Se 
till exempel din favoritserie på 
iPaden eller lyssna på musik 
på din iPhone med trådlös och 
direkt överföring av ljudet till 
dina hörapparater. 

EasyControl-A-app för iPhone och 
Android™-telefoner kan användas för 
att byta program eller ändra volym i 
dina hörapparater. Använd även "Hitta 
min hörapparat"-funktion och håll koll på 
batterinivån. Att använda appen är bekvämt, 
diskret och roligt.

Bernafon EasyControl-A-app för kontroll av dina Zerena-hörapparater.



Använd RC-A-fjärrkontrollen för att enkelt och 
diskret justera volymen och byta program 
i dina hörapparater. Liten och nätt är RC-A-
fjärrkontrollen smidig att ta med sig och den 
ligger bekvämt i handen. 

RC-A är enkel att använda och ligger bekvämt i handen.



jet  
black

cocoa 
brown

metallic  
antracit

metallic  
silver

sand  
beige

Basfärg på skal är metallic silver

NYCKELN TILL

RÄTT STIL:
KOSTYM FRÅN PARIS,
SKOR FRÅN MILANO OCH
ZERENA-HÖRAPPARATER
FRÅN SCHWEIZ.



Kraftfulla Zerena BTE 105

Eleganta Zerena miniRITE T

Diskreta Zerena miniRITE

antique  
bronze

metallic  
antracit

metallic  
silver

sand  
beige

Basfärg på skal är metallic anthracite

Elegant, robust och med IP68-kalssificering 
för vatten- och damm resistens är Zerena en 
pålitlig hörapparat som passar alla stilar. 

Zerena finns i tre utföranden och nio 
färgkombinationer som passar din personliga 
stil och alla typer av hörselnedsättningar.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Att höra och förstå sin omgivning är ett 
grundläggande behov. En hörselnedsättning 
leder ofta till sociala och kommunikativa 
problem. Vi strävar efter att underlätta för 
människor med nedsatt hörsel med hjälp av 
avancerad teknik.

För mer information om hörsel och hörselned-
sättning www.bernafon.com

20
17

-0
5-

16
/B

A
G

/1
81

33
2/

S
E

/k
an

 k
om

m
a 

at
t 

än
dr

as


