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Aparaty słuchowe Zerena znacznie usprawnią Twoją komunikację z innymi 
ludźmi w najróżniejszych warunkach dźwiękowych: od spokojnych do 
otoczeń dynamiczny i hałaśliwych. Nieważne jest to gdzie jesteś i co 
robisz. Nie pozwól ubytkowi słuchu ograniczać Twojego życia. Zapoznaj 
się z Panem Charlesem Freyem* oraz jego sposobami na lepsze słyszenie 
w aparatach słuchowych Zerena, które są nieodłączną częścią jego 
codziennego życia. 

* Charles Frey – właściciel hotelu w szwajcarskiej miejscowości górskiej. 



MÓJ SPOSÓB 

NA WIECZORNY 
RELAKS: 
4 FILIŻANKI MLECZKA
KOKOSOWEGO, PÓŁ FILIŻANKI 
SOKU Z LIMONKI ORAZ 2 MAŁE 
APARATY SŁUCHOWE ZERENA.

Dla osób z ubytkiem słuchu wieczorne wyjście z domu 
jest często bardzo stresujące. Bycie otoczonym przez 

najróżniejsze dźwięki sprawia, że  niezwykle trudno 
jest  usłyszeć osobę, z którą chcemy porozmawiać. 

Niemniej jednak w przypadku Charlesa Freya nie jest to 
większy problem. Jego aparaty Zerena pomagają mu 

lepiej słyszeć oraz zrelaksować się nawet w hałaśliwym 
otoczeniu.



Zerena jest produktem należącym do najbardziej 
zaawansowanego segmentu premium. Aparaty 
Zerena oferują wszystkie "składniki" oraz gotowy 
"przepis" na doskonałe słyszenie: bardzo 
wydajny procesor, zestaw znakomitych funkcji 
poprawiających jakość dźwięku, gustowny wygląd 
oraz opcje łączności bezprzewodowej. 

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Dzięki Zerena doświadczysz znacznej 
poprawy rozumienia mowy nawet w bardzo 
głośnych środowiskach i szybko zmieniających 
się warunkach. Ciesz się różnorodnością i 
mnogością otaczających Ciebie dźwięków, które 
są optymalnie wzmacniane przez aparaty Zerena.  

PERFEKCYJNE DZIAŁANIE
 
Nie przejmuj się koniecznością częstych zmian 
programów słuchowych przeznaczonych dla 
różnych sytuacji akustycznych. Zerena bez 
problemu poradzi sobie nawet ze zmiennymi 
warunkami dźwiękowymi.  

SŁYSZ LEPIEJ BEZ WYSIŁKU 

Zerena nieprzerwanie dopasowuje się do 
otoczenia dźwiękowego pozwalając Tobie skupić 
się na tym, co dla Ciebie jest najważniejsze w 
danym momencie. A nie na działaniu aparatów 
słuchowych!

FUNKCJE BEZPRZEWODOWE 

Zerena komunikuje się z różnymi urządzeniami 
Bluetooth®, oferując Tobie liczne korzyści 
z najnowocześniejszej technologii 
bezprzewodowej.



Środowiska dźwiękowe, w których codziennie 
przebywamy cechują się zazwyczaj dużą 
zmiennością. Pojawiają się w nich najróżniejsze 
dźwięki, co więcej – sygnały te mogą docierać 
do słuchacza z różnych kierunków oraz pojawiać 
się w dowolnym czasie. 

ZERENA jest aparatem słuchowym, który 
umożliwi Tobie koncentrowanie się na tych 
dźwiękach otoczenia, które są dla Ciebie 
najważniejsze. Razem z Zerena masz cały czas 
pewność dobrego słyszenia – nawet w bardzo 
"wymagających" środowiskach dźwiękowych 

Osiągnęliśmy to dzięki rewolucyjnej technologii 
DECS™, która jest podstawą działania 
aparatów Zerena. 



MÓJ SPOSÓB 

NA SUKCES:
GOŚCINNOŚĆ W GENACH, 
UPRZEJMOŚĆ W OCZACH ORAZ 
APARATY SŁUCHOWE 
ZERENA W USZACH.

Rozmowa w grupie znajomych może być wyzwaniem 
dla osób z uszkodzonym słuchem. Niemniej jednak 
Charles Frey nie ma tego problemu, ani nie martwi 
się tym, że nie zrozumie kogoś podczas przyjacielskiej 
konwersacji. Dzięki aparatom Zerena Pan Frey czuje się 
w takich sytuacjach pewnie i komfortowo. 



Poprzednie systemy klasyfikacji 

DECS oraz logo DECS są znakami towarowymi należącymi do 
Bernafon AG.

W przeszłości aparaty słuchowe rozróżniały otoczenia 
dźwiękowe oraz adaptowały swoje ustawienia na 
podstawie dość prostych i ograniczonych reguł klasyfikacji 
środowisk akustycznych. W naszym najnowszym systemie 
przetwarzania dźwięku DECS™ nie stosujemy żadnych 
odgórnych, sztywnych reguł klasyfikacji dźwiękowej. Dzięki 
temu Zerena płynnie optymalizuje swoje ustawienia w 
niemalże każdych warunkach dźwiękowych.



Pełna płynność działania, brak odgórnych 
reguł klasyfikacji.

Wykorzystując bardzo wydajny procesor Zerena, 
DECS™ w sposób ciągły analizuje otoczenie 
dźwiękowe, w którym przebywa Użytkownik. 
Niezwykle dokładny system wykrywa składowe 
mowy i szumu z rozdzielczością czasową typową 
dla zmian w sygnale mowy. Informacja ta jest 
kluczowa dla precyzyjnego wzmocnienia mowy 
oraz redukcji niepożądanego szumu, który utrudnia 
odbiór mowy. DECS™ gwarantuje maksymalne 
rozumienie mowy i komfort, przy minimalnym 
wysiłku słuchowym Użytkownika. DECS™ 
sprawdza się rewelacyjnie w najróżniejszych 
codziennych sytuacjach dźwiękowych. 



MÓJ SPOSÓB 

NA SPĘDZANIE
CZASU PRZED 
TELEWIZOREM:
 72" CALOWY EKRAN, 87 KANAŁÓW
HD ORAZ STRUMIENIOWANIE
AUDIO 64 KB/S WPROST DO MOICH 
APARATÓW SŁUCHOWYCH ZERENA.



Podłączenie i parowanie aparatów Zerena oraz TV-A jest 
bardzo szybkie i łatwe.

MÓJ SPOSÓB 

NA SPĘDZANIE
CZASU PRZED 
TELEWIZOREM:
 72" CALOWY EKRAN, 87 KANAŁÓW
HD ORAZ STRUMIENIOWANIE
AUDIO 64 KB/S WPROST DO MOICH 
APARATÓW SŁUCHOWYCH ZERENA.

Używając aparatów Zerena razem z adapterem 
TV-A doświadczysz najwyższej jakości dźwięku 
z odbiornika telewizyjnego. Adapter TV-A 
transmituje bezprzewodowo stereofoniczny 
dźwięk z TV wprost do Twoich aparatów 
słuchowych. Urządzenie to umożliwia również 
niezależne ustawienie głośności dźwięku TV 
oraz odbiór dźwięku Dolby Digital Stereo.

Znasz kogoś, kto również korzysta z aparatów 
Zerena ? Jeśli tak – możecie razem oglądać TV 
korzystając z tego samego adaptera TV-A. 

Charles Frey nie musi już się przejmować, że głośny 
telewizor jest dokuczliwy dla domowników. Pan Frey 
korzysta z adaptera TV-A. 



Aparaty Bernafon Zerena oraz aplikacja EasyControl-A są 
kompatybilne z iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, 
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5, 9.7-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro, iPad Air 2, 
iPad Air, iPad (4 generacja), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, 
iPad mini, and iPod touch (5 i 6 generacja). Wymagany jest system 
operacyjny iOS 9.3 lub wyższy. Aplikacja jest również kompatybilna 
z Apple Watch. W przypadku instalacji EasyControl-A na urządzeniu 
iPad, należy wyszukać w App Store aplikacji dla iPhona. Aplikacja 
EasyControl-A app jest również kompatybilna z urządzeniami z 
systemem Android™ 6.0, Marshmallow lub wyższym. Aby uzyskać 
więcej informacji nt. funkcji bezprzewodowych odwiedź 
www.bernafon.com/products/accessories. 
 
Apple, logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch oraz Apple Watch 
są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w US 
oraz innych krajach. App Store jest znakiem usługi firmy Apple 
Inc. Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami 
towarowymi Google Inc.

Aplikacja Bernafon EasyControl-A do zdalnego sterowania
aparatami Zerena

Aparaty Zerena 
posiadają ceryfikat Made 
for iPhone®. Oznacza to, że 
dźwięk z Twojego iPhona®, 
iPada® lub iPoda® może być 
bezprzewodowo i bezpośrednio 
przesyłany do Twoich aparatów 
słuchowych. Możesz więc np. 
oglądać ulubiony serial 
na iPadzie lub słuchać 
muzyki z iPhona, 
bezprzewodowo 
transmitując dźwięk z tych urządzeń wprost do 
aparatów Zerena. 

Dostępna jest również darmowa aplikacja 
EasyControl-A dla iPhone oraz urządzeń z 
Android™. Dzięki tej "apce" możesz zdalnie 
sterować aparatami słuchowymi: zmieniać 
głośność, program słuchowy, sprawdzić 
stan baterii itp. Aplikacja jest bardzo 
wygodna i łatwa w obsłudze. Na pewno 
sprawi Tobie wiele radości !



Pilot RC-A jest bardzo lekki i doskonale dopasowany do kształtu 
każdej dłoni. 

Oprócz aplikacji EasyControl-A, aparaty 
słuchowe Zerana możesz regulować również 
za pomocą pilota zdalnego sterowania RC-A. 
Mały i funkcjonalny pilot RC-A pasuje do 
każdej kieszeni lub torebki oraz zapewnia 
komfortowe, dyskretne i łatwe sterowanie 
aparatami.



MÓJ SPOSÓB 

ABY WYGLĄDAĆ 
PRZYSTOJNIE:
GARNITUR Z PARYŻA, 
BUTY Z MEDIOLANU ORAZ 
APARATY SŁUCHOWE 
ZERENA ZE SZWAJCARII. 

kruczo-
czarny

kakaowy 
brąz

metaliczny 
antracyt

metaliczne 
srebro

piaskowy 
beż

Podstawa metaliczne srebro



Stylowa Zerena miniRITE T 

Dyskretna Zerena miniRITE

antyczny 
brąz

metaliczny 
antracyt

metaliczne 
srebro

piaskowy 
beż

Podstawa metaliczny antracyt

Niezwykle elegancki design oraz certyfikat 
odporności IP68 sprawiają, że Zerena jest 
znakomitym wyborem dla każdego. 

Dzięki dostępności 3 gustownych modeli 
oraz 9 wariantów kolorystycznych Zerena 
oferuje Tobie szeroki wybór oraz dopasowanie 
do Twoich indywidualnych preferencji 
estetycznych. 

"Mocna" Zerena BTE 105



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
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