Perfekcyjne słyszenie.
Bez ograniczeń.
Zawsze, wszędzie.*

Zerena
* odnosi się do działania aparatu słuchowego

Aparaty
słuchowe
Zerena
oferują Tobie wręcz
nieograniczone
możliwości,
perfekcyjne działanie,
zaawansowane opcje
sterowania oraz wybór
spośród wielu modeli.

Bernafon Zerena miniRITE

Bernafon Zerena miniRITE T

Zerena pomoże
Tobie doświadczyć
tego, co jest
najważniejsze.
Ciesz się czasem spędzonym z przyjaciółmi oraz
swobodną rozmową prowadzoną w większym
gronie.

Aparaty słuchowe Zerena w sposób
statystycznie istotny poprawią
rozumienie mowy w dynamicznych
sytuacjach akustycznych.1)

Ciesz się muzyką oraz rozmowami
telefonicznymi przesyłanymi bezprzewodowo
do Twoich aparatów słuchowych.

Zerena komunikuje się
bezprzewodowo z różnymi
urządzeniami Bluetooth®, w tym z
Twoim telefonem komórkowym.
Ciesz się grą i zabawą ze znajomymi, usłysz ich
śmiech. Doświadcz najlepszej jakości dźwięku
podczas oglądania telewizji.

Zerena zapewnia maksymalny
komfort słuchowy, nawet w bardzo
hałaśliwych miejscach.2)
Zerena redukuje wysiłek słuchowy
konieczny do podążania za
konwersacją.3)
 ernafon (2017). Dynamic Noise Management™ – Zwycięski duet
B
Topics in Amplification
2)
Bernafon (2017). Dynamic Amplification Control™ – Inteligentne
wzmocnienie Topics in Amplification
3)
Bernafon (2017). Benefits of Dynamic Amplification Control™
in complex listening environments. White Paper.
1)

Technologia
Zerena
DECS™ jest skrótem od
Dynamic Environment Control
System™. Jest to technologia,
która precyzyjnie, płynnie i
nieprzerwanie funkcjonuje
we wszystkich środowiskach dźwiękowych.
Niezależnie czy przebywasz w spokojnym
otoczeniu, czy w dynamicznym hałasie, system
zawsze dokonuje analizy aż 32 000 danych na
sekundę.
Nie ma znaczenia gdzie jesteś, ustawienia
aparatów słuchowych są w każdym momencie
perfekcyjnie zsynchronizowane ze środowiskiem
dźwiękowym w celu zapewnienia najwyższej
zrozumiałości mowy. Zerena precyzyjnie
redukuje słyszenie dźwięków niepożądanych
dzięki czemu konwersacja w hałasie wymaga od
Użytkownika mniej wysiłku.

Specjalne możliwości na wyjątkowe
okoliczności

Program słuchowy "Muzyka na żywo"
zapewnia wspaniały odbiór dźwięku podczas
koncertów.

Program "Komfort w samolocie" sprawi, że
Twoja podróż z punktu A do punktu B będzie o
wiele bardziej przyjemna.

Redukcja Hałasów Transjentowych tłumi
niepożądane dźwięki impulsowe
(np. upadek widelca na podłogę).

Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń gwarantuje
całkowitą eliminację uporczywych pisków
związanych ze sprzężeniami zwrotnymi.

Wzornictwo,
które pasuje do
Twojego stylu
Dostępne są trzy zauszne modele aparatów
Zerena: mocny B 105, stylowy miniRITE T
oraz niezwykle dyskretny miniRITE. Wszystkie
modele są wygodne i łatwe w użyciu oraz
niezwykle trwałe.
Wybierz swój kolor z palety dziewięciu
dostępnych wariantów kolorystycznych.
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Zauszne aparaty Zerena oferują standard IP68, czyli
najwyższy stopień ochrony przed wodą oraz kurzem.

Dzięki (opcjonalnej) możliwości wielokrotnego
ładowania, w Zerena miniRITE nie musisz
wymieniać baterii co kilka dni. Po prostu
naładuj aparaty w nocy, aby doświadczyć ich
fenomenalnego działania podczas kolejnego dnia.

Aparaty Zerena miniRITE wykorzystują ładowalne i
niezwykle trwałe srebro-cynkowe baterie ZPower.

Najmniejszy aparat
słuchowy Zerena
Wewnątrzuszne aparaty słuchowe są
wykonywane tak, aby idealnie pasowały do
kształtu Twoich uszu. Najmniejszy i najbardziej
dyskretny model IIC jest tylko trochę większy
od ziarna kawy. Aparaty tego typu są
umiejscowione głęboko w kanale słuchowym,
dlatego są całkowicie niewidoczne.

Bernafon Zerena IIC

Większość modeli wewnątrzusznych Zerena
może być opcjonalnie wyposażona w pokrętło
głośności, przełącznik programów oraz funkcję
łączności bezprzewodowej z telefonem
komórkowym, TV itp. Dostępne jest mnóstwo
kombinacji ustawień aparatu oraz możliwość
jego dokładnego dopasowania do ubytku słuchu
oraz preferencji estetycznych Użytkownika.
Twój Protetyk Słuchu pomoże Tobie wybrać
rozwiązanie, które jest najlepsze dla Ciebie.

IIC

CIC

ITC

ITE HS

ITE FS

Wewnątrzuszne aparaty słuchowe Zerena są dostępne w
postaci wielu dyskretnych i funkcjonalnych modeli.

Wyjątkowe
urządzenie
wielofunkcyjne

SoundClip-A jest wszechstronnym urządzeniem
umożliwiającym bezprzewodowe połączenie
Twoich aparatów z innymi urządzeniami audio.

Dodatkowo możesz wykorzystać SoundClip-A
jako pilot zdalnego sterowania do aparatów lub
jako mikrofon zdalny dla poprawy rozumienia
mowy w hałasie. Oczywiście za pomocą
SoundClip-A możesz przesyłać bezprzewodowo
dźwięk np. z telefonu komórkowego wprost do
aparatów Zerena. To wszystko jest dostępne w
jednym, małym urządzeniu wielofunkcyjnym.

Zerena łączy się
bezprzewodowo z
urządzeniami w
Twoim otoczeniu
Zmieniaj głośność oraz programy
słuchowe za pomocą dyskretnego
pilota RC-A. Mały i
funkcjonalny pilot RC-A pasuje
do każdej kieszeni i
torebki oraz zapewnia
komfortowe zdalne
sterowanie aparatami.

Dzięki adapterowi TV-A możesz
bezprzewodowo odbierać w aparatach
dźwięk z TV. Oglądaj TV słuchając dźwięku
z preferowaną przez Ciebie głośnością oraz
doświadczaj jakości sygnału stereo Dolby
Digital®.

Możesz również bezprzewodowo i bezpośrednio
odbierać dźwięk z Twojego iPad®, iPhone®
lub iPod®. Aparaty słuchowe Zerena możesz
połączyć bezprzewodowo z wieloma innymi
źródłami sygnału audio.*

Bezpłatna aplikacja Bernafon EasyControl-A
oferuje dyskretną zmianę głośności, programu
słuchowego, funkcję "Znajdź mój aparat słuchowy"
oraz kontrolę stanu baterii aparatów na ekranie
Twojego smartfona.

*A by uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę:
https://www.bernafon.pl/products/accessories

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch oraz Apple
Watch są znakami towarowymi należącymi do Apple Inc.,
zarejestowanymi w US i innych krajach. App Store jest znakiem
usługi firmy Apple Inc. Android, Google Play oraz logo Google
Play są znakami towarowymi Google Inc.
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