Bernafon Alpha

Navdihnjeni od najboljših

Slušni aparati za polnjenje

Alpha

Prvi slušni aparat z Bernafonovo
Hybrid Technology ™, si Alpha
prizadeva posnemati živali z izjemnim
sluhom.
Ta slušni aparat odločno zagotavlja
naraven in brezkompromisen zvok tudi v najstrožjih okoljih.
Navdihnjeni od najboljših

Bernafon Alpha:
Zmogljivost v
ospredju

Polnilna baterija
Baterija za polnjenje miniRITE T R je pri
uporabnikih nadvse priljubljena. Napolni se
v samo 3 urah in traja ves dan. Preživite dan
samozavestno in brezskrbno.

Udobno
Zasnovan tako, da je privlačen in diskreten
za nošenje, Bernafon Alpha udobno sedi za
ušesom in se tako varno prilega ves dan.

Vsestranski
Bernafon Alpha pretaka zvok neposredno iz
vašega pametnega telefona in drugih zvočnih
naprav. Zahvaljujoč intuitivni aplikaciji lahko
s samo nekaj dotiki spremljate in upravljate
svoje slušne aparate - priročno in diskretno.

Hybrid Technology™:
Za najboljši zvok
brez kompromisov

Prva v industriji, hibridna tehnologija Hybrid
Technology™ združuje dva pristopa obdelave
v en hibridni sistem. Rezultat je povečano
razumevanje govora in udobje poslušanja.

Hybrid Noise
Management™
previdno zmanjšuje hrup,
kadar je to potrebno za boljše
razumevanje govora, hkrati
pa ohranja naravne zvoke iz
okolja

Hybrid Balancing™
prilagojeno ojačanje zvoka
glede na vaše individualne
preference

Hybrid Sound Processing™
deluje z dvema strategijama
procesiranja hkrati za
oddajanje naravnega zvoka v
realnem času

Hybrid Feedback
Canceller™
odpravi moteče povratne
signale v nekaj milisekundah,
še preden se slišijo

Bernafon Alpha
Ključne funkcije
Zaščita IP68
Odpornost na prah
in vodo zagotavlja
dolgotrajnejšo obstojnost

2.4 GHz Bluetooth® Majhna
poraba energije
Za brezžično povezovanje z
zunanjimi avdio napravami

Lučka LED
Za prikaz stanja polnjenja

Telecoil
Za neposreden zvočni signal
prek sistema indukcijske zanke
Širok izbor ušesnih vložkov
Za varno in udobno prileganje

Dvojni tipki
Neodvisne spremembe
glasnosti in programa

Slušni aparati za ponovno polnjenje Bernafon
Alpha zagotavljajo moč za celodnevno
uporabo, vključno s pretakanjem zvoka iz
drugih naprav in telefonskimi klici.

Privlačne barvne kombinacije, ki
ustrezajo vašemu osebnemu slogu

midnight blue

metallic silver

midnight blue

cocoa brown

sand beige

antique bronze metallic anthracite

metallic anthracite

metallic silver

sand beige
metallic silver

jet black

metallic anthracite

Več možnosti za
pretakanje zvoka
Bernafon Alpha se lahko enostavno poveže
s svetom digitalnih avdio naprav. Prenos
neposredno v ušesa omogoča povezovanje
od slušnih aparatov do številnih zvočnih virov.

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.

SoundClip-A
To je vsestransko uporaben vmesnik 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
Naprava omogoča prenos zvoka vaše priljubljene
televizijske oddaje neposredno v slušni aparat, in
sicer v Dolby Digital ® Stereo kvaliteti zvoka.

Podatke o kompatibilnosti lahko dobite na
Bernafon.com/hearing aid users/hearing aids/connectivity.
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.

RC-A
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.

Za več informacij o sluhu in naglušnosti
www.bernafon.com
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