Ukompliceret hørelse.
Når som helst,
hvor som helst.*

Zerena
*Ukompliceret henviser til høreapparatets funktion.

Zerena
høreapparater
giver dig adskillige
muligheder.
De har fremragende
lydkvalitet, smarte
betjeningsmuligheder
og et attraktivt design.

Bernafon Zerena miniRITE

Bernafon Zerena miniRITE T

Zerena giver dig
mulighed for at nyde
det allervigtigste i
livet
Nyd at tilbringe tid udendørs med vennerne og
følg nemmere med i samtaler.

Zerena forbedrer signifikant
taleforståelsen i dynamiske
lyttesituationer.1)

Eller lyt til musik og tal i telefon via direkte
streaming til dine høreapparater.

Zerena kommunikerer med en bred
vifte af Bluetooth® -enheder som fx
din smartphone.

Nyd lyden af vennernes jubel, når jeres
yndlingshold kommer foran. Og følg samtidig
kommentatorens levende beskrivelser med mindre
lytteindsats.

Zerena giver maksimal lyttekomfort
med naturlig lyd, selv i støjende
omgivelser.2)

Zerena gør det mindre anstrengende
at lytte, og du kan i højere grad
koncentrere dig om at høre det,
der er vigtigt for dig.3)
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Teknologien i
Zerena
DECS™ står for Dynamic
Environment Control System™.
Denne præcisionsteknologi er
synkroniseret med lyttemiljøet.
Systemet analyserer 32.000
datapunkter i sekundet og reagerer øjeblikkeligt
i alle lyttemiljøer - fra stille til støjende til hurtigt
skiftende lyttemiljøer.
Høreapparaterne er synkroniserede med
omgivelserne, så de kan optimere talesignalet
bedst muligt, uanset hvor du er, og hvad du
laver. De reducerer støjen med stor præcision
uden at påvirke taleforståelsen negativt, så du
får meget nemmere ved at deltage i samtaler.

Specielle funktioner til specielle
øjeblikke

Programmet Livemusik sikrer en god
lydkvalitet, når du lytter til musik.

Programmet Komfort i fly gør flyrejser
mere behagelige.

Funktionen Dæmpning af pludselig kortvarig
støj undertrykker ubehagelige lyde
(fx skramlen med bestik).

Funktionen Adaptiv tilbagekoblingsannullering
undertrykker generende hyletoner,
før de høres.

Et smart look, der
matcher din stil
Der fås tre Zerena BTE-modeller: den kraftfulde
BTE 105, den elegante miniRITE T og den
diskrete miniRITE. De er behagelige at have på,
pålidelige og robuste.
Vælg imellem op til ni forskellige
farvekombinationer alt efter dine personlige
præferencer.
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Zerena BTE-høreapparater er IP68-certificerede mod
støv- og vandindtrængen.

Med det genopladelige Zerena miniRITE
behøver du ikke at bekymre dig om at skulle
skifte batterier med få dages mellemrum. Oplad
høreapparaterne natten over og vågn op til en
hel dag med ukompliceret hørelse.

Det genopladelige Zerena miniRITE benytter et
langtidsvirkende sølv-zink-batteri fra ZPower.

Zerenas mindste
høreapparat
I-øret-apparater produceres individuelt, så de
passer til netop dine ører. Det mest diskrete
IIC-apparat er normalt ikke meget større end en
kaffebønne. Det placeres dybt inde i øregangen
og er nærmest usynligt.

Bernafon Zerena IIC

Zerena i-øret-apparater kan fås med en
volumenkontrol, programknap og trådløs
streaming fra mobiltelefon eller tv. Der findes
hundredvis af kombinationer, så netop din
hørelse, livsstil og præferencer kan opfyldes. Din
hørespecialist kan hjælpe dig med at finde den
perfekte løsning til dig.

IIC

CIC

ITC

ITE HS

ITE FS

Zerena i-øret-apparater fås i mange modeller og med en
bred vifte af muligheder, så du kan vælge den rette løsning
til dig.

Den smarte
multitasker

SoundClip-A giver dig mulighed for at
streame lyd fra stort set alle lydkilder til dine
høreapparater.

Du kan bruge SoundClip-A til at tale håndfrit
i telefon, som en partnermikrofon eller
fjernbetjening. Eller du kan lytte til din
yndlingsmusik på din mobiltelefon, hvor lyden
streames direkte til dine høreapparater. Din
smarte multitasker gør det hele for dig.

Zerena har
forbindelse til dine
omgivelser
Du kan justere lydstyrken og
skifte program med den diskrete
fjernbetjening RC-A. RC-A er lille
og kan nemt være i en lomme eller
taske.

Med tv-adapteren TV-A kan du streame lyd fra
dit tv direkte til dine høreapparater. Du kan se tv
og indstille lydstyrken, så den passer til dig og
ellers bare nyde den fremragende Dolby Digital®
Stereo lydkvalitet.

Eller foretrækker du at se dine yndlingsserier på
en iPad® eller at lytte til din yndlingsmusik på din
iPhone® eller iPod®? Med Zerena kan du også få
lyden fra disse enheder streamet direkte til dine
ører.*

Lær den gratis Bernafon EasyControl-A app
at kende. Via appen kan du skifte program,
justere lydstyrken, tjekke batteristatus og bruge
funktionen "Find mit høreapparat".

NU PÅ

*L æs mere om kompatibilitet på:
www.bernafon.dk/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 LLC.

Lige siden Bernafon blev etableret i Schweiz i
1946, har vi arbejdet i vores grundlæggeres ånd
for at udvikle løsninger, der hjælper mennesker
med nedsat hørelse. Vores schweiziske arv,
førende teknologi og kvalitetsprodukter gør, at
vi kan opnå vores mål:
Sammen gør vi det muligt for mennesker at
høre og kommunikere bedre.
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Kontakt din hørespecialist for yderligere
information om Zerena høreapparater eller
besøg vores Bernafon hjemmeside på
www.bernafon.com
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