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Avancerede fordele
på digitalt startniveau



Connected to the world

Oplev en verden af avancerede
fordele med Neo



Innovative Hearing Solutions

Hvilke funktioner behøver du for at løse 
brugerens problemer?

Indtil nu har det været nødvendigt at benytte 
avancerede digitale høreapparater for at få de 
funktioner, du ønsker for brugerne.

Neo, forbundet til verden

Genopfrisk forbindelsen mellem brugeren og 
omverdenen.

  Åben tilpasning med store 

ventilationskanaler 

  Adaptive Feedback Canceller

  Støjreduktion

  Retningsbestemte mikrofoner

  Mange programmer

  Mange kanaler

  Udvidelses muligheder

  Automatisk telespole

  Telebooster

  Trykknap

  FM kompatibelt

  Pålideligt og præcist software
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Avancerede funktioner

Neo har:

  
 OpenFit™ 

  Adaptive Feedback Cancellation

  Adaptive Noise Reduction i 8 frekvensbånd

  Retningsbestemte mikrofoner med aktiv 

mikronmatching

  Flere lytteprogrammer til forskellige 

omgivelser

 5 kanaler for maksimum fleksibilitet

  Soft Noise Management™

  Lydindikatorer for vigtige funktioner

  Automatisk telespole 

  Telebooster

  Trykknap til høreapparatfunktioner

  Volumenkontrol

  FM kompatibelt

Avancerede funktioner
er nu tilgængelige for alle.

Neo har alle de afgørende funktioner,
der skal til for at tilfredsstille brugeren.
Funktioner, der før kun var tilgængelige
ved avancerede høreapparater, er nu 
tilgængelige på startniveau.
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Intelligent software gør dit arbejde
lettere.

 Første tilpasning med kun 3 museklik

 5-kanal tilpasningsnøjagtighed med

5 MPO knapper

 Finjusteringsknapper lige ved hånden 

 TriQualizer™ for præcis tilpasning

 3-D billede af høreapparatets reaktion

 Interaktiv finjustering for at støtte 

dialogen med brugeren

 COSI for at rådgive og sikre at kundens 

mål bliver opfyldt

 NOAH link kompatibel 

 Standard programmeringskabler og flex 

connect kabler

 Ens tilpasning med alle Bernafons

digitale høreapparater 

Åbner op for en ny verden af
tilpasningssoftware med den
perfekte kombination af Neo
og OASIS plus.

Den avancerede platform af tilpasnings-
software sikrer en perfekt tilpasning
hver gang.

Neo og OASIS plus, den perfekte kombination af avancerede høreapparater 
og gennemtænkt tilpasningssoftware.

Avanceret
tilpasningssoftware
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Avancerede brugerfordele Avancerede funktioner

Funktioner der før var for dyre for mange af brugerne er nu tilgængelige.

 Fremragende lydkvalitet

 Lyttekomfort

 Ingen okklusion

 Ingen hylen

 Udvidet taleforståelse i støj

Innovativ teknologi

Adaptive Noise Reduction

OpenFit™

Adaptive Feedback Cancellation

Retningsbestemte mikrofoner, FM kompatibelt

Neo har håndgribelige
brugerfordele



Komfort

Nem at bruge
og pålidelig

 Europæisk kvalitet og design
 Brugervenligt programvalg med en knap
 Intelligent lydindikator for høreapparatfunktioner

 OpenFit™ for at reducere okklusionseffekten
og give en naturlig hørelse

 Adaptive Feedback Cancellation, et automatisk 
aktivt feedback cancellation system, der leder 
efter og eliminerer irriterende hylen

 5 kanaler med uafhængige knapper, der sikrer,
at lydniveauet er komfortabelt



 Nem at tilpasse og finjustere med TriQualizerTM

 Adaptive Feedback Cancellation uden at 
reducere frekvensforstærkning, for at sikre
høj taleforståelse

 OASIS plus er et velafprøvet, stabilt software, 
der over længere tid har bevist sin pålidelighed

Problemfri
justeringer



Innovative Hearing Solutions

Nem at forklare

Mere værdi
for pengene

 Trykknap med let adgang til høreapparat 
funktioner

 Intuitiv programhåndtering med lydindikator
 Intelligens i designet og implementering af 
funktionerne

 Neo, den bedste pris/ydeevne på startniveau
 Avancerede funktioner for at imødekomme 
brugerens behov

 Avancerede brugerfordele
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Forbedret
hørelse i støjende 
omgivelser

Optimal hørelse
i alle omgivelser
 

 Retningsbestemte mikrofoner med aktiv 
mikrofonmatching, bevist teknologi der 
forstærker lydopfattelsen i støj

 Adaptive Noise Reduction i 8 frekvensbånd for
at forbedre lyttekomforten og reducere træthed

 Kompatibel med FM udstyr i ørehøjde som
f.eks. LEXIS

 Flere lytteprogrammer der let kan tilpasses 
ethvert behov

 Soft Noise Management™ der reducerer 
miljøbestemte lyde

 NAL NL 1 tilpasningsrationale, der bliver tilpasset 
brugeren med Client Experience Level

Avancerede fordele 
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Et helt sortiment af høreapparater til praktisk talt alle behov  

Høreapparat
OSPL90, peak / 

dB SPL [earsim]

Full-On Gain, 

peak/dB [earsim)

Batteri- 

størrelse
Lokale knapper

Neo 102 BTE 128 64 13 Trykknap+volumenkontrol

Neo 105 BTE DM 127 66 13 Trykknap+volumenkontrol

Neo 112 BTE 136 76 13 Trykknap+volumenkontrol

Neo 202 ITE 129 62 13 Trykknap+volumenkontrol

Neo 352 HS (US/CAN only) 124 56 312 Trykknap+volumenkontrol

Neo 322 ITC 124 56 312 Trykknap+volumenkontrol

Neo 355 HS DM (US/CAN only) 122 54 312 Trykknap+volumenkontrol

Neo 315 ITC DM 122 54 312 Trykknap+volumenkontrol

Neo 302 ITC 120 50 312 Trykknap+volumenkontrol

Neo 301 ITC 120 50 312 Trykknap

Neo 411 MC (Lab opt.) 114 45 10 Trykknap

Neo 401 CIC  114 45 10 Trykknap
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Bernafon tilbyder et bredt sortiment af digitale høresystemer, der dækker alle kundernes behov.
Alle høreapparater er udstyret med OASIS plus – det universelle, intelligente software til alle
Bernafons høreapparater.

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 (0)31 998 15 15
Fax +41 (0)31 998 15 90
www.bernafon.com

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf. 3917 7101
Fax 3927 7900
www.bernafon.dk

Bern - Amsterdam - Auckland - Berlin - Brisbane - Copenhagen - Gdansk - Glasgow - New Jersey - Paris - Rome - Stockholm - Tokyo - Toronto
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www.bernafon.com

 Neo, forbundet med verden


