SOUNDGATE

Draadloos verbonden
met de wereld

De mogelijkheden om verbonden te zijn, zijn beter dan ooit
tevoren. Via allerlei elektronische apparaten maken we
contact met familie, vrienden en collega’s, overal en altijd.
Ook kunnen we muziek luisteren, video’s bekijken, het
laatste nieuws horen en nog veel meer. Uw hoortoestellen
zorgen samen met de SoundGate voor uitgebreide
mogelijkheden om verbonden te zijn.

Waar andere draadloze apparatuur slechts met een of twee
geluidsbronnen verbonden zijn, biedt de SoundGate u de
vrijheid om met uw hoortoestellen naar een groot aantal
draadloze en bekabelde geluidsbronnen te luisteren. De
SoundGate heeft een onopvallend design en is comfortabel
en eenvoudig te bedienen. Met zijn geïntegreerde
Bluetooth ® ontvanger, ingebouwde microfoon, luisterspoel
en gebruikersvriendelijke bedieningstoetsen zorgt de
SoundGate voor de juiste verbinding met gemak en stijl.

Bernafons SoundGate stelt u in staat om altijd en overal
een verbinding te maken en te communiceren.
Alledaagse luistersituaties kunnen behoorlijk inspannend
zijn, zelfs met de beste hoortoestellen. Maar met
eenvoudig te bedienen oplossingen geeft Bernafon u de
vrijheid om in alle comfort te luisteren.

Mobiele telefoon streaming
Verbind en spreek draadloos met uw SoundGate als
Bluetooth ® tussenschakel tussen uw mobiele telefoon en
uw hoortoestellen.
Eenvoudige communicatie met de SoundGate Mic
Gebruik de discrete microfoon voor één-op-één
communicatie in een rumoerige omgeving en begrijp
spraak beter met minder inspanning.
Helder en scherp TV geluid
Laat het geluid van de TV direct binnenkomen in uw
hoortoestellen. Gebruik daarvoor de SoundGate met
Bernafons TV Adapter.

Headset voor muziek of GPS
De SoundGate maakt het u wel heel eenvoudig om via uw
hoortoestellen draadloos uw muziekbestanden of
GPS-aanwijzingen te beluisteren door middel van Bluetooth ®.
Handsfree telefoneren met een vast toestel
Thuis en op het werk draadloos telefoneren met uw vaste
toestel via Bernafons SoundGate en Telefoon Adapter – zo
haalt u meer uit uw spreektijd.
Luisterspoel
Met de SoundGate legt u eenvoudig en automatisch
een verbinding met ringleiding in theaters, leslokalen en
gebedshuizen.

Draadloos mobiel telefoneren met de
SoundGate
SoundGate werkt als een interface tussen uw hoortoestel
en Bluetooth ® gekoppelde mobiele telefoon. U weet nooit
wanneer dat belangrijke telefoontje binnen komt. Maar uw
SoundGate zal erop voorbereid zijn. En, het laat u draadloos
en handsfree praten zonder het gebruik van de mobiele
telefoon zelf.
Met de SoundGate kunt u via uw hoortoestellen ook
luisteren naar muziek die is opgeslagen op uw mobiele
telefoon of mediaspeler.
Het SoundGate oplaadstation is makkelijk in gebruik en
verzekerd u ervan dat het apparaat is opgeladen wanneer
het nodig is.

Ringleidingsystemen en SoundGate
Veel theaters, leslokalen en gebedshuizen zijn
tegenwoordig voorzien van een vaste ringleiding.
Op deze plekken kunt u audio beluisteren via de
geïntegreerde luisterspoelontvanger van de SoundGate.
Audiosignalen worden draadloos overgebracht zonder
dat u daar aparte apparatuur of zelfs maar een speciaal
hoortoestelprogramma voor nodig hebt.
Geniet van meer mobiliteit en grotere flexibiliteit onderweg
met de SoundGate.

Geniet van eenvoudige communicatie met
de SoundGate Mic
Bernafon biedt de SoundGate Mic voor nog groter succes
in uitdagende luistersituaties.
Deze onopvallende microfoon kan gedragen worden door
de persoon met wie u aan het praten bent of door de
persoon die een presentatie of speech geeft. Gekoppeld
met de SoundGate (SoundGate 3 of nieuwere versie),
wordt het spraaksignaal direct doorgestuurd naar uw
hoortoestel(len).
Het kan u helpen te begrijpen wat er gezegd wordt met
minder inspanning. Vooral wanneer er achtergrondgeluid
(bijvoorbeeld in een restaurant) of galm in de ruimte
(bijvoorbeeld in een auditorium) aanwezig is.

Home Sweet Home
Of u nu in de stemming bent voor een ontspannen avondje
TV kijken of een lang telefoongesprek met familie of
vrienden, de SoundGate helpt u door elk woord glashelder
te laten klinken.

Draadloze TV connectie met SoundGate
Nooit eerder was het luisteren naar de TV zo eenvoudig.
Bernafons TV Adapter kan op elk TV-toestel worden
aangesloten. Hij is klein en draagbaar en geeft geluid via de
SoundGate helder door aan uw hoortoestellen.
Het beste aan de TV Adapter is dat u het geluidsvolume van
de TV naar uw hoortoestellen onafhankelijk kunt regelen via
de SoundGate.
Niet iedereen hoeft op hetzelfde volume te luisteren.

Draadloos telefoneren met de SoundGate
Het is zo gemakkelijk – gesprekken van de vaste telefoon
met Bernafons nieuwe Telefoon Adapter doorgeven naar
uw hoortoestellen.
De Telefoon Adapter en de SoundGate maken u attent
op binnenkomende gesprekken, geven het signaal door
en maken van uw hoortoestellen in feite een draadloze
headset. Hierdoor kunt u handsfree en zonder gedoe
telefoongesprekken voeren – ook vanaf uw vaste telefoon.
Verbonden zijn is makkelijker en prettiger dan ooit tevoren
met Bernafons draadloze accessoires.

SoundGate App – slim en discreet
Met de SoundGate App gaat Bernafon verder dan de
gebruikelijke functies van een hoortoestel. Gebruik
uw iPhone ® of Android™ smartphone, samen met de
SoundGate om tussen programma’s te schakelen, het
volume omhoog of omlaag draaien, en verbinding te maken
met meerdere apparaten. Het aanpassen van programma’s
en het veranderen van het volume is nog nooit zo
gemakkelijk en discreet geweest.1)
Download de SoundGate App gratis. Ga je naar de App
Store of Google Play™ en zoek op “Bernafon SoundGate”
en klik vervolgens op installeren.

Apple, het Apple logo en iPhone zijn handelsmerken van Apple
Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een
dienst van Apple Inc. Android en Google Play zijn handelsmerken
van Google Inc.
1)

 e SoundGate App voor iPhone is te gebruiken op iPhone 6 Plus,
D
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 en
vereist Bernafon hoortoestellen met draadloze connectiviteit en
een SoundGate 3 met firmware 3.0 of hoger.
De SoundGate App voor Android smartphones vereist Bernafon
hoortoestellen met draadloze connectiviteit en een SoundGate 3
met firmware 3.1 of hoger.

Bezoek www.bernafon.com voor meer
informatie over horen en gehoorverlies.
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Horen en begrijpen zijn basale menselijke
behoeften. Hoorproblemen en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke gevolgen stellen
de hele maatschappij op de proef. Wij geloven in
een wereld waarin mensen met een hoorbeperking weer probleemloos kunnen communiceren
dankzij geavanceerde technologie.

