
Daha iyi işitme  
şimDi başlıyoR

bern, isviçre

ıNıZıa

www.bernafon.com



Daha iyi işitebilmek için  
iyi bir başlangıç  
İlk adımı atmak anlamını taşıyan, Italyanca  
“iniziare” kelimesinden esinlenen – Bernafon’un 
yeni işitme sistemi Inizia, daha iyi duyabilmeniz 
için size en ideal başlangıcı sağlamaktadır.

İyi bir başlangıç her şeyi değiştirir! Inizia, başarısı 
kanıtlanmış teknoloji ile donatılmış, yüksek kalite 
işitme sistemi, siz dahil herkesin ulaşabileceği 
kolaylıkta.



ileri teknoloji en iyi konuşma 
anlaşılırlığını sağlar
Patentli Bernafon ChannelFree™ dijital sinyal  
işleme programı, Inzia sisteminin ana teknolo-
jisini oluşturur. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, 
konuşma, “i” gibi sesli ve uzun sesli harflerden 
ve “v” gibi kısa sessiz harflerden oluşur.  
İşitme sorunu olan insanlar yumuşak konuşma 
seslerini genellikle kaçırılabilir ve bu da  
konuşmanın yanlış anlaşılması sonucunu doğurur.
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ChannelFree™ sinyal işlemcisi, giren sinyalleri  
saniyede 20 000 kez analiz eder ve konuşmanın 
en zayıf, en kısa bölümlerini bile yükseltir. Önem-
li ve hafif konuşma seslerini duyulur hale getirir. 

Inizia ile konuşmaya anlam veren önemli  
sesleri artık kaçırmayacaksınız.



iyi bir seçim

beRNafoN  ıNıZıa

Dizayn ve renkleri Inizia’yı farklı ve çekici  
kılmaktadır. Değişik şekil ve ölçülerde, altı farklı 
modeliyle Inizia, yaşam tarzınıza en uygun  
seçenekleri sunmaktadır.

İşitme cihazı uzmanı, ihtiyacınıza uygun olan  
en doğru özellik ve stil kombinasyonunu ve  
seçenekleri size önerecektir.

Kulağınıza yerleştirildikten sonra cihazın kullanımı-
nın çok kolay olduğunu göreceksiniz. Inizia, dijital 
teknolojide uzmanlaşmış İsviçreli mühendisler 
tarafından en verimli iletişimi sağlamak amacıyla 
geliştirilmiştir.

Inizia: Farklı ve güvenilir işitme cihazları 
sınıfı



Rahatlığı yanınızda taşıyın

Hangi ortamda olursanız olun; gürültülü ya da 
sessiz, biriyle ya da bir grupla konuşurken, Inizia 
bulunduğunuz ortama kendiliğinden uyum sağla-
yarak, rahat iletişim kurmanızı sağlar. Ne olursa 
olsun Inizia her durumda en iyi performansı gös-
terir. Gelişmiş konuşma anlaşılabilirliği ve doğal 
ses kalitesi, nerede olursanız olun size dinleme 
rahatlığı sağlayacaktır. 



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

İşitme ve anlama temel insani ihtiyaçlardır. 
İşitme problemleri ve sonucunda oluşan sosyal 
sonuçlar toplumun tamamını olumsuz 
etkilemektedir. Gelişmiş teknoloji sayesinde 
işitme sorunu olan insanların, kısıtlama olmadan 
iletişim  kurabilecekleri bir dünya hayal ediyor ve 
bu hayali gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz.

İşitme ve işitme kaybıyla ilgili daha fazla bilgi için 
www.bernafon.com
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