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sUKCEs



Zestaw kijów golfowych jest dla golfisty tym,  
czym jest dla Ciebie odpowiedni aparat słuchowy.

Zarówno początkujący gracze w golfa, jak i profe-
sjonaliści noszą w swych torbach co najmniej  
14 rodzajów kijów, których używają w zależności 
od rodzaju uderzenia, indywidualnego stylu gry 
oraz upodobań.

Wybierz właściwie i wygraj
Właściwy wybór aparatu słuchowego niczym się 
nie różni od profesjonalnego doboru kijów golfo-
wych. Rodzina aparatów słuchowych Chronos, 
oferuje 11 różnych modeli, dostępnych dodatkowo 
w trzech segmentach funkcjonalno-cenowych.  
Ponadto, z myślą o aktywnych Klientach, stwo-
rzono funkcjonalne akcesoria bezprzewodowe jak 
np. SoundGate. 

Zwycięski wybór



raDoŚĆ



Dlaczego golfista stara się aby każde uderzenie było 
idealne? Ponieważ precyzja pozwala mu łatwiej, bez 
zbędnego wysiłku zyskać przewagę nad przeciwni-
kiem. 

Idealne uderzenie dla golfisty jest tak ważne, jak 
istotny jest aparat słuchowy w codziennym życiu 
jego Użytkownika. Aparaty słuchowe Chronos, 
wyposażone w technologię Audio  Efficiency™, 
gwarantują:

 · wyjątkową jakość dźwięku i najwyższą zrozumia-
łość mowy;

 · niedościgniony komfort słuchania;

 · niezwykłą łatwość obsługi. 

W domu. W pracy. W ruchu.

aparaty słuchowe, które stają się 
częścią Ciebie



EfEKTyWnoŚĆ



Dostępna w Chronos Technologia Audio Efficiency™ 
gwarantuje jednocześnie maksymalną zrozumiałość 
mowy oraz niedościgniony komfort słuchowy.  
Jedną z głównych funkcji Audio Efficiency™ jest 
eliminacja dźwięków niepożądanych, dzięki czemu 
możliwe jest precyzyjne wzmocnienie tych 
sygnałów, które chcemy wyraźnie usłyszeć.

Na następnych stronach niniejszej broszury opisano 
poszczególne systemy wchodzące w skład Audio 
Efficency™.

Precyzja szwajcarskiego zegarka

AUDIO EFFICIENCY™

WEJŚCIE WyJŚCIE

Dźwięk pożądany
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Dźwięk zakłócający



Technologia przetwarzania
ChannelFree™ analizuje 
sygnał aż 20.000 na 
sekundę, dzięki temu 
najsubtelniejsze segmenty 
mowy wzmacniane są z 
niezwykłą precyzją.

Układ Adaptacyjnej 
Redukcji Sprzężeń Plus 
identyfikuje, a następnie 
niezwłocznie tłumi sprzę-
żenia akustyczne, zanim 
spostrzeże je Użytkownik.



Redukcja Hałasów 
Transjentowych 
zapewnia skuteczną 
redukcję  hałasów o 
charakterze impulsowym.

System kierunkowy 
True Directionality™ 
zapewnia lepszą identyfi-
kację źródła odbieranych 
dźięków w przestrzeni.

DosKonaŁoŚĆ



ZaanGaŻoWanIE



Aparaty Chronos nieustannie analizują otoczenie 
akustyczne oraz dopasowują swoje działanie do 
zmian w środowisku dźwiękowym oraz do specy-
ficznych oczekiwań Użytkownika. Bez względu na 
to czy czytamy gazetę, rozmawiamy w hałaśliwym 
otoczeniu, robimy zakupy, czy jesteśmy właśnie w 
kinie, Chronos dostosowuje się automatycznie do 
nowych sytuacji. Przez cały dzień.

Rozumienie mowy i komfort słuchania 
Dostępny w Chronos wielo-środowiskowy pro-
gram słuchowy zapewnia optymalne, w pełni 
automatyczne, dopasowanie działania aparatów do 
zmieniających się otoczeń dźwiękowych. Chronos 
zapewnia satysfakcjonującą zrozumiałość mowy i 
komfort słuchania zarówno w otoczeniu cichym, jak 
i hałaśliwym. Pozwala także na swobodne prze-
mieszczanie się z jednego  środowiska akustycz-
nego do drugiego.

Idealnie. Komfortowo. Naturalnie.

Więcej czasu dla siebie



KonTaKT



SoundGate jest kluczem do pełnej, bezprzewo-
dowej łączności i mobilnej komunikacji. Jest to 
łatwe w obsłudze urządzenie umożliwiające 
bezprzewodowe (ale również przewodowe) połą-
czenie aparatów słuchowych z telefonami komór-
kowymi i stacjonarnymi, telewizorem, komputerem 
czy przenośnym odtwarzaczem muzyki.

Łatwość obsługi
Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby 
aparaty Chronos w połączeniu z  technologią 
Bluetooth® zmieniły się w bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy umożliwiający:

 · bezprzewodową rozmowę telefoniczną – bez 
użycia rąk!

 · słuchanie muzyki z telefonu komórkowego lub 
odtwarzacza MP3 itp.

 · kontrolowanie głośności i wybór programów 
(funkcja pilota zdalnego sterowania).

Aktywny tryb życia. Wygoda. Komfort. Łączność.

Pozostań w kontakcie ze światem



WyBÓr



Ponadczasowe wzornictwo aparatów Chronos odzwier-
ciedla dokładność i funkcjonalność najwyższej jakości 
produktów wykonanych ze szwajcarską precyzją.

Nowy model RITE
Aparaty Chronos dostępne są w postaci sześciu różnych 
modeli wewnątrzusznych (ITE) oraz pięciu modeli 
zausznych (BTE), w tym jako nowy model BTE ze 
”słuchawką w uchu” (RITE). Aparaty BTE dostępne są 
w 11 atrakcyjnych kolorach, podczas gdy modele ITE 
oferowane są w 4 wariantach kolorystycznych odpowia-
dających różnym odcieniom skóry.

Ponadto Chronos występuje w trzech różnych segmen-
tach funkcjonalno-cenowych. Dzięki szerokiemu 
wyborowi modeli, użytecznym funkcjom oraz opcjom 
dodatkowym możliwe jest dopasowanie aparatów do 
najróżniejszych ubytków słuchu, stylów życia i prefe-
rencji oraz personalizacja ich ustawień względem 
indywidualnych oczekiwań Użytkownika.

Więcej możliwości – większy wybór
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www.bernafon.com

Sesja zdjęciowa odbyła się 12 lipca 2011 roku w Golf & Country Club 
w Wallenried, Szwajcaria.
Pragniemy podziękować firmie wytwarzającej zegarki Armin Strom 
AG z Biel/Bienne w Szwajcarii.

Zauszne aparaty Chronos (BTE) można dopasować do 
różnych odcieni włosów lub skóry i są dostępne w 
następujących kolorach:

BUR
Burgund

BE
Beż

DB
Ciemny brąz

GB
Szary brąz

GR
Szary

MPL
Metalik  
platyna

MAC
Metalik  
antracyt

MBE
Metalik  

beż

MCO
Metalik  
miedź

DCR
Ciemny 
chrom

CR
Chrom

Wybór koloru

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ 
Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙  
Sweden ∙ Switzerland ∙ UK ∙ USA


