
Bernafon Alpha
Inspirert av de beste

Stort utvalg BTE, RITE og ITE høreapparater



Bernafon Alpha er inspirert av dyr med eksepsjonell hørsel. Det unike systemet Hybrid 
Technology™ øker både taleforståelse og lyttekomfort uten kompromisser - selv i de 
vanskeligste lyttesituasjonene. 

Ulike høreapparatmodeller imøtekommer dine individuelle behov. Enten den er 
oppladbar, utstyrt med trådløs tilkoblingsteknologi eller er støpt for å passe perfekt 
til ørene dine, kombinerer Bernafon Alpha eksepsjonell lydkvalitet med allsidighet og 
eleganse.

Inspirert av de beste



*2020 Basert på data fra kliniske studier innhentet fra Bernafon AG, Bern, Sveits

Best lyd, uten kompromisser

To er bedre enn en. Bernafon Alpha er det første høreapparatet med Hybrid Technology™. Det 
forener to lydbehandlingsmetoder i ett hybridsystem. Ved å kombinere styrkene i hver av de to 
metodene, kan Bernafon Alpha fungere optimalt i utallige lyttesituasjoner. Brukere av Bernafon 
Alpha høreapparater rapporterte følgende fordeler:*

La Bernafon Alpha fokusere på hørselen din, 
slik at du kan ha fokus andre steder

Med Hybrid Technology™ kan du høre med lavere lytteinnsats, for å spare energi til andre 
gjøremål.

• Forstå tale uten problemer når du er på en 
restaurant

• God til utmerket lydkvalitet

• Tydelig tale i støyende omgivelser

• Naturlige omgivelseslyder og egenstemme 
uten sjenerende feedback

Tale forsterkes i sanntid 
og med høy presisjon. 
Sett pris på klar og 
tydelig tale, selv i 
støyende situasjoner.

Omgivelseslyder er 
nøye bevart og gjengis 
naturlig. Dra nytte av en 
forbedret bevissthet av 
omgivelseslyder slik at 
du igjen kan sette pris på 
fuglekvitter og rasling av 
blader.

Forstyrrende støy 
reduseres for å gi 
økt komfort. Effektiv 
feedbackbeskyttelse 
eliminerer pipelyder før de 
blir hørbare.



Inspirasjon i hver tone

Med Alpha høreapparater kan du dra nytte av Bernafons beste lyd også når du lytter til musikk. 
Fordyp deg i rik høykvalitetslyd når du lytter til musikk med 
Musikkopplevelse. Dette programmet ble spesielt designet for musikk, basert på mange års 
forskning og kompetanse på området. Ved hjelp av Hybrid Technology™ gjengis dynamiske 
musikklyder i sanntid og med høy presisjon. Resultatet er en balansert lyd for maksimal 
musikkglede.

Behagelig velbalansert musikk

Rock eller klassisk? Uansett hvilken musikk som gjør deg glad, vil Bernafon Alpha levere. 
Musikkopplevelse-programmet fungerer for live, innspilt eller streamet musikk, innendørs og 
utendørs, for både musikkelskere og musikere.

Uansett om du danser til klassikere, spiller i et jazzband, går på 
rockekonserter eller hører på de nyeste sangene på radioen - med 
Bernafon Alpha er musikkgleden bare et programskifte unna.



Opplev komforten og bekvemmeligheten med 
direkte-streaming

Bernafon Alpha kobler seg til mange eksterne lydenheter via 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy 
trådløs teknologi. Svar på telefonsamtaler, nyt musikk eller lytt til lydbøker som streames direkte 
til høreapparatene dine. De fungerer som stereo hodetelefoner av høy kvalitet og streamer lyd i 
mange timer.

Intuitiv kontroll og nyttige tilbehør

Overvåk og betjen høreapparatene dine 
med Bernafon EasyControl-A app. Bruk 
den til å endre høreapparatets volum eller 
program og sjekk batterinivået. Juster 
lav-, mellom- og høyfrekvente toner med 
streaming-equalizeren. Det er til og med en 
"Finn mitt høreapparatet"-funksjon, i tilfelle 
det er nødvendig.

TV-A lar deg streame TV-underholdning til høreapparatene dine. Nyt 
den siste actionfilmen i stereo, mens venner og familie kan se på TV 
med det volumet som passer best for dem.

RC-A er en fjernkontroll med 
utmerket taktilitet. Bruk den til 
å endre program og volum på 
høreapparatene dine enkelt og 
diskret.

SoundClip-A er en liten allrounder. 
Fest den til jakken og koble den til 
smarttelefonen din for hands-free 
telefonsamtaler. Eller bruk den som 
en ekstern mikrofon for å forbedre 
kommunikasjonen over lange avstander.

Hvis du har iPhone* eller iPad*, kan du bruke hands-
free kommunikasjon. Ta imot telefonsamtaler via 
trykknappen på høreapparatet. Høreapparatene plukker 
opp stemmen din og streamer lyd begge veier, slik at 
hendene dine er frie for andre oppgaver.

* For informasjon om kompatibilitet, vennligst besøk 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 U.S. 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® -merket og 
logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Demant A/S er under lisens. Andre varemerker og 
navn tilhører de respektive eierne.

Skann meg!Skann meg!
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Lad høreapparatene dine enkelt mens du er på 
farten med den bærbare laderen Charger 
Plus. Utstyrt med en powerbank, tilbyr den 
3 fulle ladesykluser for to høreapparater uten 
behov for strømforsyning. Det praktiske 
lokket gir en trygg og sikker oppbevaring av 
høreapparatene dine. Lad opp powerbanken 
til Charger Plus på bare 4 timer og reis 
komfortabelt og problemfritt.

Oppladbar for en hel dags bruk, 
inkludert streaming

Med de oppladbare Alpha-høreapparatene 
kan du ganske enkelt glemme kjøp 
og bytte av batterier. Bare legg 
høreapparatene i ladestasjonen over 
natten, og start neste dag med komfort og 
ro.

1 Kun tilgjengelig for Alpha 9-modellene: miniRITE T R, miniBTE T R, miniBTE T
2 Ikke tilgjengelig for Alpha 3|1

midnight blue1 metallic 
silver2

sand beige2 antique 
bronze

metallic 
anthracite

metallic anthracitemidnight blue

cocoa brown2 metallic 
silver

metallic silver

sand beige jet black2 metallic 
anthracite

Velg mellom 10 attraktive fargekombinasjoner 
for å matche din personlige stil.

Trykknapper 
for å endre program og volum

Bredt utvalg av domer og 
støpte propper sikrer en 
behagelig passform

Allsidig og praktisk med hook og 
støpt propp eller tynnslangeløsning

Ergonomisk design for høy komfort og en 
sikker plassering bak øret

Tilgjengelig med både oppladbart litiumion og 
ikke-oppladbart sink-luftbatteri

Støv- og vannavstøtende materialer gir god 
beskyttelse (IP68 -klassifisert)

Bluetooth®-tilkobling streamer lyd fra 
eksterne lydenheter

Telespole kobler seg til tilgjengelige 
teleslyngesystemer på offentlige steder

3 timer 3,5 timer

60 minutter
60 minutter

30 minutter 30 minutter

LED-lys indikerer 
strømstatus



CICITC

ITE HS

ITE FS

IIC

Personlig tilpasset dine individuelle behov og 
preferanser

Bernafon Alpha i-øret-apparater tilbyr stor fleksibilitet. Fra den usynlige IIC, til den moderne 
ITC og den taktile ITE, har hver stil sine spesielle fordeler. Sammen med audiografen finner 
du stilen som passer ditt individuelle hørselstap og dine preferanser for størrelse, funksjoner, 
farger og mer.

Ideell for en aktiv livsstil. Alpha i-øret-apparater sitter sikkert i 
øret, selv når du driver med sport. Deres plassering forhindrer videre 
forstyrrelse av briller eller ansiktsmasker. Med den trådløse ITC-modellen 
kan lyd som musikk, yogainstruksjoner eller telefonsamtaler enkelt 
streames direkte inn i ørene. 

Tilgjengelig i 5 naturlige farger 

Usynlig for maksimal 
diskrethet

Tilbyr ulike 
lytteprogrammer med 
valgfri trykknapp

Støv- og vannavstøtende 
materialer gir god 
beskyttelse (IP68 
-klassifisert)

Telespolen kobler seg 
til tilgjengelige 
teleslyngesystemer på 
offentlige steder

Valgfri Bluetooth®-
tilkobling for å streame 
lyd fra eksterne lydenheter

Valgfri trykknapp og 
volumkontroll for enkle program- 
og volumendringer med god 
taktilitet 

Formstøpt for å passe 
komfortabelt i øret

beige blacklight 
brown

medium 
brown

dark 
brown



Start din reise til bedre hørsel med Bernafon Alpha 
høreapparater nå. Spør din audiograf for mer 
informasjon eller besøk bernafon.com/hearing-aid-
users/hearing-aids/alpha.

Skann meg!
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Helt siden vi ble etablert i Sveits i 1946, har vi vært tro mot våre grunnleggeres ånd og tradisjon 
for å utvikle løsninger som hjelper mennesker med hørselsvansker. Vår sveitsiske arv, ledende 
teknologi og produkter av høy kvalitet sørger for at vi kan oppfylle vårt mål:

Sammen hjelper vi mennesker til å høre og kommunisere bedre.

www.bernafon.com

For mer informasjon om Bernafon Alpha høreapparater, vennligst spør din audiograf eller besøk 
Bernafon sin hjemmeside.


