
FÖR LIVETS VIKTIGA 
ÖGONBLICK
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SAPHIRA



Teknik som underlättar 
 
Bernafons unika system Audio Efficiency™ samordnar och 
optimerar hörapparatens olika egenskaper. Syftet är att ge 
en bättre individanpassning med bättre talförståelse och 
lyssningskomfort, vilket är Bernafons tre hörnstenar. För 
Saphira finns även tillbehör för trådlös kommunikation, som 
underlättar för dig i din vardag.

Med flera avancerade funktioner och tillbehör sticker Saphira 
verkligen ut i sitt segment. Låt Saphira bli ditt val för att höra 
bättre.

TAL

INDIVIDANPASSNING

KOMFORT

Audio Efficiency™



Imponerande ljudkvalitet och 
komfort

Schweizisk teknologi utformad för att ta till vara på livets 
viktiga ögonblick. 

 ChannelFree™ 
Bernafons beprövade system för signalbehandling som ger 
dig ett klart och naturligt ljud. ChnnelFree™ levererar en 
svåröverträffad ljudkvalitet.

 Brushantering
Störande bakgrundsljud och återkoppling behöver inte ha en 
negativ inverkan på din lyssningskomfort. Med avancerade 
funktioner för hantering av återkoppling och buller garante  rar 
Saphira en mer komfortabel och mindre ansträngande 
lyssningsupplevelse.

 Livemusik- och bioprogram
Bernafons speciella program för livemusik och bio i Saphira 5 
säkerställer att du får ut det bästa av din musik- och bioupple-
velse. Njut av ljudets fulla dynamik utan kompromisser. 



Trådlös kommunikation

Bernafon har tillbehören som underlättar din vardag. De ger 
dig tillgång till flera ljudkällor och förenklar hanteringen av dina 
hörapparater, vilket i sin tur kommer göra dig mer nöjd.

 · SoundGate Mic är en liten mikrofon som bärs av 
personen du talar med. Tillsammans med SoundGate 
3 överförs talljudet direkt till dina hörapparater vilket 
hjälper dig att höra bättre i bullriga ljudmiljöer. 

 · Med fjärrkontrollen blir det enklare att hantera  
hörapparaternas program, volym och funktioner.  
I synnerhet om du upplever det lite pillrigt med  
hörapparaternas tryckknappar. 

 · Anslut dina ljudkällor till SoundGate 3. Nu finns även 
möjlighet att hantera systemet med din Smartphone 
via SoundGate App. Appen är tillgänglig via App Store 
eller Google Play™ och är gratis. Sök på ”Bernafon 
SoundGate” och klicka på ”Installera” för att ladda ner.

SoundGate 3

SoundGate-appen för iPhone kan köras på iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,  
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, och kräver Bernafons trådlösa  
hörapparater samt SoundGate 3 version 3.0 eller senare.  
SoundGate-appen för Android kräver en SoundGate 3 version 3.1 eller senare.

SoundGate Mic RC-N 

Apple, Apples logotyp och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., 
registrerade i USA och andra länder. App Store är en tjänst som tillhör Apple 
Inc. Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc. 



CP

Välj mellan flera olika 
färger och modeller

Saphira finns i olika modeller, utföranden och färger för att 
tillgodose dina önskemål. Tillsammans med din audionom 
kan ni välja den hörsellösning som passar din hörselnedsätt-
ning och dina personliga önskemål. 

Modeller: Bakom-Örat

Modeller: I-Örat

Färger: I-Örat

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

03_SE – 26.05.2015/fle

Att höra och förstå sin omgivning är ett 
grundläggande behov. En hörselnedsättning 
leder ofta till sociala och kommunikativa 
problem. Vi strävar efter att underlätta för 
människor med nedsatt hörsel med hjälp av 
avancerad teknik.

För mer information om hörsel och hörselned-
sättning www.bernafon.com

0
6.

15
/B

A
G

/1
5

3
5

0
6

/S
E

/s
ub

je
ct

 t
o 

ch
an

ge


