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SUPREMIA



Nowe perspektywy 
dla korekcji głębokich 
niedosłuchów

Rzeczywistość, której doświadczamy, bardzo mocno zależy 
od perspektywy z jakiej na nią patrzymy. Zdarza się, że 
zmiana perspektywy znacznie wpływa na naszą interpreta-
cję oraz ocenę sytuacji. Zdarza się też, że po zmianie 
punktu widzenia wykonalnym staje się coś, co dotychczas 
wydawało nam się zupełnie niemożliwe. 

Supremia Super Power BTE jest najmocniejszym zausznym 
aparatem słuchowym firmy Bernafon. Zarówno w przypad-
ku osób dorosłych, jak i dzieci Supremia dostarcza zupełnie 
nowej perspektywy dla korekcji dużych ubytków słuchu.

Aparaty Supremia są wyjątkowo łatwe w użyciu. Dzięki 
obrotowemu pokrętłu głośności oraz wygodnemu przełącz-
nikowi programów słuchowych można bardzo szybko 
zmienić ustawienia aparatu. Ponadto, Supremia jest 
produktem bardzo trwałym oraz niezwykle odpornym na 
działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.



Duża moc oraz liczne 
możliwości dodatkowe

Doskonale wiemy, czego oczekujesz od aparatu słucho
wego, dlatego opracowaliśmy produkt posiadający funkcje i 
możliwości szczególnie ważne dla osób z dużym niedosłu-
chem.

Supremia:
  lepsze rozumienie mowy w „normalnych warunkach” oraz 

występującej w hałasie
  efektywną redukcję słyszenia niepożądanych hałasów 

zapewniającą lepszy odbiór ważnych dla Ciebie dźwięków 
otoczenia

  automatyczne dopasowanie ustawień do różnych otoczeń 
dźwiękowych 

  dobrą słuchową orientację przestrzenną oraz lokalizację 
źródeł dźwięku

  bezprzewodowe połączenie z różnymi urządzeniami 
     Bluetooth® audio (poprzez interfejs SoundGate 3)

Supremia oferuje Tobie oraz 
Protetykowi Słuchu duże 
możliwości tzw. personalizacji 
ustawień. Dzięki temu możliwe 
jest bardzo precyzyjne dopaso-
wanie aparatów do Twoich 
indywidualnych potrzeb i 
oczekiwań.



Szukasz dla siebie nowej perspektywy? 
Niezwłocznie odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz 
się więcej o możliwościach aparatów Supremia i akcesoriów 
bezprzewodowych do aparatów słuchowych. Więcej informacji 
dotyczących technologii oferowanych w aparatach Bernafon 
uzyskasz u swojego Protetyka Słuchu. 



METALICZNY BEŻ

METALICZNE SREBRO

ANTYCZNY BRĄZ

 NIEBIESKI RÓŻOWY

METALICZNY ANTRACYT

BARWNA PERSPEKTYWA

Aparaty Supremia dostępne są w czterech gustownych 
kolorach stanowiących dopełnienie różnych kolorów 
włosów i odcieni skóry.

Dodatkowo dostępne są dwa dodatkowe kolory  
przeznaczone głównie dla dzieci:



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

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 0
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