Odkrijte svojo
sproščenost

Leox
Super Power | Ultra Power

Ne glede na to, kje in s kom
smo, je vsak nov dan tudi nova
priložnost za še več sproščenih
doživetij.
True Environment Processing™
Super Power | Ultra Power slušni
aparati omogočajo percepcijo zvoka
na povsem novi ravni, saj se, kolikor
je mogoče, približujejo realnosti.
Uživajte vsak nov dan z lahkoto in
samozavestjo, ne glede na to, kaj
vam prihaja naproti.

Jakost zvoka
Leox se ponaša z ravnjo ozvočenosti, ki
sodi med najvišje v tej industrijski panogi.
Izberite zase tisto možnost, ki ustreza vašim
potrebam in željam.

Razumevanje govora
Zahvaljujoč napredni tehnologiji vam Leox
omogoča boljše razumevanje govora in
dobro počutje tako v hrupnih kot tihih okoljih.
Lahko ste vedno pripravljeni, da se pridružite
zanimivemu pogovoru, v katerem si želite
sodelovati.

Brezžična povezava
Z le nekaj dotiki na pametnem telefonu si
lahko omogočite prenos zvoka s sodobnimi
Bluetooth® napravami neposredno v uho.
Vsem, ki želite več prilagodljivosti, ponuja
Leox odgovor na vaša pričakovanja.

True Environment
Processing™: Bernafonov
pristop k posredovanju
verodostojnega zvoka
v realnem času.
Bodisi v tišini, hrupu ali nečem vmes slušni aparat mora biti več kot le naprava,
ki ojača zvok. Zaznati mora posebnosti
okolja, v katerem se nahajate, ter vam podati
natančno in jasno percepcijo vseh zvokov
okoli vas.

Običajni slušni aparati
lahko ojačujejo zvoke na
zelo visoki ravni, vendar
pogosto brez jasne
razločljivosti.

True Environment
Processing™
zagotavlja ozvočenje,
ki ga lahko uporabnik
sam nastavlja.
Zagotavlja pravo
ravnovesje med jasno
slišnostjo govornih
podrobnosti, lokacijo
vira zvoka ter udobnim
poslušanjem.

Tehnologija, ki stoji za
True Environment Processing™
Dynamic Environment Control System™
je integriran del izjemno močnega mikročipa,
ki uporablja več sistemov za zagotavljanje
ojačanje zvoka v realnem času ter omogoča
razločno prepoznavanje govora tudi v
zahtevnih slušnih razmerah. Leox prinaša
uporabniku slušnega aparata številne
prednosti:*
Zaznavanje zvoka v
realnem času ter takšna
obdelava zvoka, ki
omogoča uporabniku
boljše prepoznavanje
zvokov v okolju.

Povečana zmožnost
prepoznavanja okolja,
kar uporabniku olajša
identifikacijo izvora zvoka
ter njegovo lokacijo v
prostoru.

Izboljšano razlikovanje
med signalom in šumom
za boljše zaznavanje
ter razumevanje
govora v hrupnih ter
dinamičnih okoljih.

Večje udobje pri
poslušanju zelo glasnih
zvokov, ne da bi pri tem
utrpela škodo vsebina
slišanega ali bila ogrožena
varnost.

* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). Benefits of Dynamic
Amplification Control™ in complex listening environments.
[White Paper]. Povzeto junija 2019 z bernafon.com/professionals.

Leox ključne lastnosti
Super Power | Ultra Power

Zaščita IP-68
Odpornost na prah in vodo
zagotavlja dolgotrajnejšo
obstojnost

2,4 GHz Bluetooth® Majhna poraba
energije Za brezžično povezovanje z
zunanjimi avdio napravami

Ušesna kljukica
Na voljo z blažilcem
ali brez njega

Večbarvna LED
Prikaz nastavitve
slušnega aparata

NFMI tehnologija
Za binavralno komunikacijo
med slušnima aparatoma

Telecoil
Za neposreden zvočni signal
prek sistema indukcijske zanke
Gumb z enojnim in
dvojnim klikom
Neodvisno
nastavljanje
glasnosti in
programov

Zgornje
ohišje
Spodnje
ohišje

DAI/FM adapter
Podpira neposredni zvočni vhod
(DAI) ter povezavo z FM sistemi

Zamenljiva baterija
Velikost baterije 13 za BTE SP
in velikost 675 za BTE UP

peščeno kovinsko
bež
srebrna

antični
bron

kovinski
antracit

kovinski
antracit

modra

rdeča

Aplikacija EasyControl-A
Ta aplikacija je obvezna za vse uporabnike. Namenjena
je nadzoru glasnosti, programov ter porabe baterije.
Vključuje tudi funkcijo “Najdi moj slušni aparat” za
primer, če bi bilo to potrebno.

Vse potrebne dodatne
naprave so zlahka
povezljive
Leox je zlahka povezljiv s svetom digitalnih
ter avdio naprav. S pomočjo intermedijskih
dodatkov ali na način prenosa zvoka
neposredno v uho vam Bernafonovi
pripomočki omogočajo povezljivost vašega
slušnega aparata z virom zvoka. Zahvaljujoč
intuitivnim aplikacijam lahko svoj Leox slušni
aparat upravljate in nadzorujete zgolj z nekaj
dotiki na pametnem telefonu - priročno in
diskretno.

Podatke o kompatibilnosti lahko dobite na
bernafon.com/products/accessories.
Apple, Apple logo, iPhone, iPod touch in Apple Watch so zaščitene
trgovske znamke Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
App Store je storitvena znamka Apple Inc. Android, Google Play in
Google Play logo so zaščitene znamke Google LLC.

SoundClip-A
To je vsestransko uporaben konektor za
prostoročno komuniciranje s pomočjo
modernega Bluetooth® pametnega
telefona. Lahko ga nosimo obešenega
okoli vratu ali pripetega na oblačilo,
omogoča pa napredno medosebno
komunikacijo na večjo razdaljo ter v
hrupnih slušnih okoljih.

TV-A
Ta naprava omogoča prenos
zvoka vaše priljubljene televizijske
oddaje neposredno v slušni aparat,
in sicer v Dolby Digital® Stereo
kvaliteti zvoka.

RC-A
Ta daljinski upravljalnik omogoča
nemoteno in diskretno delovanje
slušnega aparata.

Ustanovljeni smo bili v Švici leta 1946 in od
takrat ves čas delujemo v duhu tradicije
ustanoviteljev in iščemo možnosti, kako
pomagati naglušnim ljudem. Naša švicarska
tradicija, vodilna tehnologija in izvrstni izdelki
pomagajo izpolnjevati nalogo:
s skupnimi močmi omogočati, da ljudje bolje
slišijo in uspešneje komunicirajo.
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Za več informacij o sluhu in naglušnosti
www.bernafon.com

Bernafonove družbe: Avstralija. Kanada. Danska. Finska. Francija.
Nemčija. Italija. Japonska. Koreja. Nizozemska. Nova Zelandija.
Poljska. Južna Afrika. Španija. Švedska. Švica. Turčija. Združeno
Kraljestvo. Turčija. ZDA

