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DEN NYE DYNAMIK
INDEN FOR HØRELSE
FORTSÆTTER ...
Nye muligheder og nyt tilbehør.
Ukompliceret hørelse.
Når som helst, hvor som helst.

RESULTAT FRA KLINISK
BRUGERUNDERSØGELSE:
ZERENA OVERGÅR FORVENTNINGERNE
PÅ MANGE OMRÅDER
Høreapparatbrugere oplever fortsat tale i støjende omgivelser som
den mest udfordrende situation. Hvis du og dine brugere kigger
efter en løsning, der virkelig leverer ukompliceret hørelse i enhver
situation, skal I vælge Zerena. Bernafons enestående DECS™-teknologi
i Zerena forbedrer taleforståelsen og lyttekomforten og gør det mindre
anstrengende at lytte, især i udfordrende og støjende situationer.

UKOMPLICERET
HØRELSE

En klinisk undersøgelse baseret på svar fra frivillige med nedsat
hørelse er blevet gennemført af Bernafons hovedkontor i Bern,
Schweiz med følgende resultater:

BEVIS 1

Zerena forbedrer signifikant
ordgenkendelsen i støjende og dynamiske
lyttesituationer.*

BEVIS 2

Med Zerena får brugerne maksimal
komfort i meget støjende omgivelser.*

BEVIS 3

Med Zerena skal brugerne anstrenge sig
mindre for at lytte, og de kan i højere grad
koncentrere sig om at høre det, der er
vigtigt for dem.*

*Få adgang til vores nyeste Topics in Amplification og White Paper om DNM™ og DAC™ samt resultaterne fra den kliniske
undersøgelse via et login til den professionelle sektion på Bernafons hjemmeside.

UKOMPLICERET OG TRÅDLØST
FØRSTEKLASSES LYDKVALITET STREAMET TIL BEGGE
ØRER MED ET LAVT STRØMFORBRUG

Zerena høreapparater
kan bruges som et
stereoheadset. 2,4 GHz
og NFMI øre-til-øreteknologien gør det
muligt at streame lyd fra
stort set enhver lydkilde
til begge ører.

NU PÅ

Made for iPhone®
Lyden fra en iPod®, iPhone®
eller iPad® kan streames direkte
til begge ører takket være den
energieffektive Bluetooth® Low
Energy-protokol.

EasyControl-A app
Skift program, reguler lydstyrken, brug funktionen
"Find dit høreapparat" og tjek batteristatus via
appen.

SoundClip-A: Den lille ”all-rounder”,
der gør det muligt at streame lyd til
begge ører fra Android™ og standard
Bluetooth®-smartphones.

Håndfrie telefonsamtaler
og trådløs lyd
SoundClip-A gør det
nemt at føre en håndfri
telefonsamtale via en
iPhone og hvilken som
helst anden moderne
smartphone*. Det er også
muligt at streame musik i
høj kvalitet fra Android™
og standard Bluetooth®smartphones. SoundClip-A
streamer lyden til begge
høreapparater i stereo.

Bygger bro
over afstande
Den indbyggede
mikrofon i
SoundClip-A forbedrer
kommunikation over
en større afstand og i
støjende omgivelser.

Lille
fjernbetjening
Indstil lydstyrken i
høreapparaterne og
besvar telefonopkald.

*Alle smartphones med Bluetooth® fra 2010 og nyere.
Du kan finde information om kompatibilitet på: www.bernafon.com/products/accessories.
Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

ZERENA ER NU GENOPLADELIGT

Zerena miniRITE, Bernafons
mindste RITE-apparat med
DECS™-teknologi, kan
nu nemt opgraderes til et
genopladeligt høreapparat.
Den genopladelige løsning,
skabt i samarbejde med
ZPower, anvender
det mest kraftfulde
og langtidsvirkende
sølv-zink-mikrobatteri.1

1 http://zpowerbattery.com/zpower-technology/

Bestil et ZPower opgraderingssæt, og lad dine brugere opleve de
mange fordele ved det genopladelige Zerena miniRITE:

 lle Zerena miniRITE-apparater
A
kan gøres genopladelige.
Det eneste, du skal gøre, er at
udskifte batteriskuffen og
sætte ZPower batteriet i – det
er det hele.

I tilfælde, hvor det er mere
praktisk at anvende almindelige
batterier, fx på rejser, er det
ikke nødvendigt at udskifte
batteriskuffen igen.
Batteriskuffen er designet
til både at fungere med
almindelige batterier og de
genopladelige ZPower batterier.

 øreapparaterne oplades blot
H
natten over, og brugeren kan
vågne op til en hel dag med
ukompliceret hørelse.

 et er en miljøvenlig løsning,
D
der skåner miljøet for mange
batterier hvert år.

Vidste du det?
Genopladelighed er en af de funktioner, som brugerne er mest
optaget af.2 Brugerne sparer tid, da de slipper for at anskaffe og
bortskaffe batterier, og de behøver heller ikke at bekymre sig om
at skulle skifte batteri med få dages mellemrum.

Anslået batterilevetid

(varierer afhængigt af, hvordan høreapparatet anvendes og af
brugerens høretab)
Ingen streaming

18 – 19,5 timer

90 minutters iPhone
streaming

16 – 17 timer

4 timers tv + 1 times
iPhone streaming

15 – 16 timer

2 Abrams, H.B. & Kihm, J. (2015): An introduction to MarkeTrak IX: A new baseline for the hearing aid market. Hearing Review, 22(6), W16.
Hentet fra: http://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/
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