STERK VANUIT
ELK PERSPECTIEF

SUPREMIA

Een nieuw perspectief
op horen
Hoe wij onze wereld ervaren hangt sterk samen met het
perspectief dat we nemen. Soms verandert onze interpretatie van de situatie wanneer we een ander perspectief
nemen. Op andere momenten kan het nemen van een
nieuw perspectief iets onmogelijks mogelijk maken.
De Supremia Super Power AHO (Achter-Het-Oor) is
Bernafons krachtigste hoortoestel dat volwassenen en
kinderen met een zeer groot gehoorverlies een nieuw
perspectief op horen biedt.
Supremia is uiterst gemakkelijk te bedienen. Met de
geïntegreerde volumeregeling en de druktoets voor
programmaselectie kunt u zich moeiteloos aanpassen aan
verschillende luisteromgevingen. Bovendien is de Supremia
uitzonderlijk robuust en duurzaam – een betrouwbare
partner die voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Sterke opties voor een
sterke oplossing
Wij begrijpen wat u van een hoortoestel verwacht. Daarom
hebben we een sterke set opties ontwikkeld met geavanceerde technologie – precies waar u naar op zoek was.
Supremia:
	Zorgt voor gemakkelijke spraakverstaan in alledaagse maar
ook in veeleisende situaties
	Reduceert op efficiënte wijze ongewenst rumoer zodat u
de kans krijgt om u geheel te focussen op de belangrijke
geluiden om u heen
	Helpt u om geluid doeltreffend te lokaliseren
	Past zich automatisch aan terwijl u zich van de ene naar de
andere omgeving begeeft
	Communiceert met een groot aantal Bluetooth® apparaten
via Bernafons SoundGate 3
Supremia biedt u en uw audicien talloze maatwerkopties
om te komen tot een uiterst nauwkeurige aanpassing die
precies goed is voor u.

Kijkt u ook uit naar een nieuw perspectief in uw leven?
Bezoek onze website voor meer informatie over de Supremia
hoortoestellen en de draadloze communicatie-accessoires.
Hebt u nog vragen over Bernafons hoortechnologie? Neem dan
contact op met uw audicien.

Een perspectief vol kleuren
Supremia hoortoestellen worden geleverd in vier verschillende kleuren die passen bij haar- en huidtinten.

METALLIC BEIGE

ANTIQUE BRONZE

METALLIC SILVER

METALLIC ANTHRACITE

Voor kinderen zijn er ook twee speciale kleuren leverbaar.

BABY BLUE

BABY PINK

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.

