Bernafon Alpha

Inspirert av de beste

Oppladbart miniRITE T R

Alpha –
et innblikk

Det beste av
Kraftig chip med 16 ganger mer prosessorkraft og
8 ganger mer minne*

Den mest populære høreapparatmodellen, med høy
brukervennlighet og komfort

Neste generasjons tilkobling med flere alternativer for
direkte-streaming fra iOS- og Android ™ -enheter

Ny Oasisnxt 2020.2 tilpasningssoftware for raskere
tilpasninger, bedre target match og økt personalisering

*Sammenlignet med tidligere Bernafon høreapparatgenerasjoner.

Bernafon Alpha
Bernafon Alpha er inspirert av de beste, og er et
kraftfullt og smart høreapparat med ny innovativ Hybrid
Technology™.

Det første
høreapparatet med
Hybrid Technology™
For best lydkvalitet
uten kompromisser

Fordi to er bedre
enn en
Bernafon Alpha
slår sammen to
signalbehandlingsmetoder for å øke
både taleforståelse og
lyttekomfort

Å finne den rette
balansen
Den revolusjonerende
teknologien jobber hver
for seg eller sammen,
for å fungere best i
utallige lyttesituasjoner

For en effektiv hybrid
ytelse
Fire hybride
behandlingsblokker
kombinerer alle to
systemer hver som
jobber sammen

Hybrid hele veien

Hybrid Noise
Management™
Smart retningsvirkning er aktiv i 24 individuelle bånd
og samhandler med Smart støyreduksjon, optimalisert
gjennom maskinlæring.
Renere talesignal samtidig som du bevarer
naturlige omgivelseslyder
Selektiv støyreduksjon basert på opptil
36 000 signalestimater per sekund

Hybrid Sound
Processing™
To parallelle strategier behandler lyd samtidig i tids- og
frekvensdomenene.
Kompromissløs taleforståelse og lydkvalitet
Presis lydbehandling i sanntid med opptil
48 000 signalestimater per sekund

Hybrid Technology™ i Bernafon Alpha består av fire
behandlingsblokker. Hver av dem er en hybrid i seg selv.
Fleksibiliteten gjør at de kan prestere optimalt i utallige
lyttesituasjoner.

Hybrid Balancing™
Talebalanse og Støybalanse finjusterer forsterkningen i
nærvær eller fravær av tale.
Balansert taleoppfattelse og lyttekomfort
Personlig forsterkning av lyd etter brukerens
preferanser

Hybrid Feedback
Canceller™
To estimatorer eliminerer feedback under statiske og
dynamiske forhold med opptil 126 000 målinger per
sekund.
Effektiv beskyttelse mot feedback
Superrask og nøyaktig eliminering av feedback innen
millisekunder

Allsidige Alpha miniRITE T R
3 timer

100%

Kontaktløs "plug & play"
-lading – Litium-ion-batteriene
fullades på kun 3 timer og gir en
hel dags bruk.

60 minutter

30 minutter

50%
25%

Flere streamingmuligheter – Bernafon
Alpha kobles direkte til iOS
og Android-enheter* med
2.4 GHz Bluetooth® Low
Energy trådløs teknologi.

Intuitiv betjening av høreapparatet med
en forbedret EasyControl-A app*

2020.2

Fleksible og personaliserte
tilpasninger – Bernafon Alpha innehar
opp til 24 justeringsbånd og muligheten
for fjernjustering. Det nye personlige
tilpasningsverktøyet forhåndsinnstiller
funksjoner etter brukerens behov og
preferanser.

* For informasjon om kompatibilitet, besøk www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity.
Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App
Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google
LLC. Bluetooth® -navnet og logoen er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av disse er lisensiert til Demant A/S.
Andre varemerker og navn er fra de respektive eiere.
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Talebalanse
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Valg Dynamisk

3 valg

2 valg
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Valg Omni
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Bass-boost
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Frequency Compositionnxt
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Hybrid Technology™
Hybrid Sound Processing™

Hybrid Noise Management™
Smart støyreduksjon
Smart retningsvirkning

Hybrid Feedback Canceller™
Tale

Komfort
Binaural støykoordinering
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Reduksjon av impulsstøy

4 valg
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Vindstøy-begrenser
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Utvidet dynamikkområde
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Reduksjon av svak støy
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Dynamisk
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Adaptive Full Directionality
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Fast retningsvirkning
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Fast omni
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Omni

●

●

●

True Directionality Plus
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RETNINGSVIRKNING

Individuelle egenskaper
Personlig tilpasning
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Justeringsbånd

24

20

18

14/4

13/4

13/4

Binaural koordinering: VK, programbytte
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Automatisk tilvenning
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Programvalg

Overgang

4 valg

3 valg

2 valg

Datalogging
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Tinnitus SoundSupport
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Helt siden 1946 har vi vært lidenskapelig opptatt av å utvikle høreapparater som gir mennesker
med nedsatt hørsel muligheten til å glede seg over lytteopplevelser av høy kvalitet. Med sveitsisk
kvalitet, teknologi og vårt ønske om personlig service, gjør vi alt vi kan for å tilfredsstille kundenes
forventninger. Vårt mål er å kunne tilby våre samarbeidspartnere mer enn de forventer hver dag.
Bernafons representanter og ansatte i over 70 land oppfyller vår visjon om å hjelpe hørselshemmede
til igjen å kunne kommunisere uten begrensninger.

Sammen gir vi mennesker muligheten til å høre og kommunisere bedre.

For mer informasjon om høreapparater, besøk vår hjemmeside.

Hovedkontor

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

www.bernafon.com

Bernafon is part of the Demant Group.
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Sveits
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com

