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Bezproblemowe słyszenie oraz zrozumienie 
mowy są podstawowymi potrzebami człowieka. 
Ubytek słuchu utrudnia komunikowanie się z 
innymi, stanowiąc jednocześnie istotny problem 
społeczny. Jesteśmy przekonani, że najnowsza 
technologia umożliwia osobom z niedosłuchem 
powrót do normalnego słyszenia.

Więcej informacji nt. słyszenia oraz ubytków 
słuchu znajduje się na www.bernafon.com
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Obserwuj nas na facebook'u 
www.facebook.com/bernafon

Szeroki wybór kolorów dla 
Ciebie i dla mnie

Nevara – coś znakomitego dla każdego! Twój Protetyk 
Słuchu pomoże Tobie wybrać najlepszy dla Ciebie model 
aparatu oraz jego kolor.

Piaskowy  
beż



Radosne rozmowy 
pomiędzy Tobą i mną

Nevara oferuje najwyższej klasy szwajcarską technologię, 
która od teraz jest dostępna dla każdego Klienta. Rodzina 
produktowa Nevara spełnia oczekiwania większości osób 
niedosłyszących oraz oferuje rozwiązania, które wychodzą 
naprzeciw indywidualnym preferencjom Użytkowników. 
Niczym krawiec szyjący dla Ciebie ubranie "na miarę", 
Protetyk Słuchu dobierze i dopasuje aparat słuchowy 
specjalnie do Twoich potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Indywidualne rozwiązania 
stworzone specjalnie dla 
Ciebie i dla mnie
Wszyscy mamy wiele do zrobienia w życiu. Jeśli ubytek 
słuchu w jakikolwiek sposób ogranicza Twoje  
funkcjo nowanie, rozważ zakup aparatów Nevara.

Rodzina aparatów słuchowych Nevara składa się z wielu 
modeli, które mogą być zastosowane w korekcji prawie 
każdego rodzaju niedosłuchu. Wszystkie modele zostały 
zaprojektowane tak, aby spełnić Twoje oczekiwania w 
zakresie komfortu użytkowania oraz dyskrecji. 

Dla Twojej wygody oferujemy również możliwość 
zastosowania funkcjonalnego pilota, za pomocą którego 
możesz zdalnie regulować głośność dźwięku oraz zmieniać 
programy słuchowe.

Nevara jest aparatem słuchowym, który w fenomenalny 
sposób spełnia podstawowe oczekiwania osób niedosły-
szących w zakresie dobrego słyszenia różnych dźwięków 
oraz satysfakcjonującej zrozumiałości mowy, zwłaszcza w 
szumie. Nevara zapewnia po prostu dobre słyszenie bez 
zbędnych kompromisów.

Opracowana przez Bernafon i ceniona na całym świecie 
technologia przetwarzania sygnałów akustycznych Audio 
Efficiency™ przez cały dzień zapewni Tobie zadowalający 
odbiór otaczających Ciebie dźwięków.

Ponadto, Nevara zaopatrzono w znakomity układ 
redukcji uporczywych pisków (sprzężeń), dzięki któremu 
doświadczysz bardzo dużego komfortu podczas noszenia 
aparatów .


