
ZERENA

VLOEIEND EN 
GRENZELOOS 
HOREN. 
ALTIJD 
EN OVERAL.



zijn zeer aantrekkelijk 
met een gestroomlijnd 
ontwerp, 
precisietechnologie en 
slimme opties.

ZERENA 
hoortoestellen 



Bernafon Zerena miniRITE



ZERENA 
HOORTOESTELLEN 
VAN BERNAFON 
HEBBEN BEWEZEN 
DAT ZIJ …



Optimaal comfort bieden op zeer 
luidruchtige plekken.2  

Hard geluid klinkt daardoor 
natuurlijker.

De luisterinspanning reduceren 
zodat u kunt focussen op geluiden 
die er voor u echt toe doen.3  
Drukke plaatsen worden 
daardoor minder vermoeiend.

1  Bernafon (2017). Dynamic Noise Management™ –  
Een Winnend Team. Topics in Amplification

2  Bernafon (2017). Dynamic Amplification Control™ – 
Intelligente Versterking. Topics in Amplification

3  Bernafon (2017). Voordelen van Dynamic Amplification 
Control™ in complexe luisteromgevingen. White Paper.

Het spraakverstaan in rumoerige 
en dynamische luistersituaties 
significant verbeteren.1  
Dit maakt het volgen van 
gesprekken eenvoudiger.



DE 
TECHNOLOGIE 
IN ZERENA 

DECS™ technologie staat 

voor Dynamic Environment 

Control System™. Deze 

precisietechnologie werkt 

razendsnel en zeer soepel in 

alle luisteromgevingen. In alle luistersituaties, 

of ze nou rustig, rumoerig of sterk wisselend 

zijn, analyseert het systeem 32.000 data per 

seconde.

De hoortoestellen stemmen probleemloos 

af op de omgeving om spraakgeluid te 

optimaliseren, waar u ook bent en wat u 

ook doet. Heel nauwkeurig reduceren zij het 

lawaai zonder het spraakverstaan negatief te 

beïnvloeden, waardoor het veel eenvoudiger 

wordt om aan gesprekken deel te nemen.



Speciale opties voor speciale 
momenten

Live Muziek- en Bioscoopprogramma voor 

grenzeloos genieten wanneer u naar muziek 

luistert

Comfort in vliegtuig programma om uw 

vlucht van A naar B comfortabeler te maken

Transient Noise Reduction om 

onaangename kortdurende geluiden 

(zoals bijvoorbeeld kletterend bestek) 

te onderdrukken

Adaptive Feedback Canceller voor het 

uitschakelen van nare fluittonen nog voor 

ze hoorbaar worden



VERANDER 
ZERENA IN EEN 
OPLAADBAAR 
HOORTOESTEL

Zerena oplaadbare miniRITE

De Zerena oplaadbare miniRITE gebruikt de 

duurzame ZPower zilver/zink microbatterij. 

Laad hem 's nachts op en u kunt de hele dag 

door grenzeloos horen.



Door de oplaadbare optie te gebruiken, 

bespaart u zichzelf tijd: u hoeft geen 

hoortoestelbatterijen meer te kopen of in 

te leveren. Ook hoeft u er niet meer aan te 

denken om de batterijen om de zoveel dagen 

te vervangen. En bovendien bent u goed 

bezig voor het milieu.

Zerena oplaadbare miniRITE in de batterijoplader

HEEFT U EEN PASSIE VOOR REIZEN OF 

BENT U EEN ECHTE BUITENSPORTER? 

Plaats eenvoudig gewone batterijen in het 

hoortoestel wanneer mogelijkheden om op te 

laden beperkt aanwezig zijn.



HOORTOESTELLEN 
DIE WERKEN 
ALS EEN STEREO 
HOOFDTELEFOON

Wilt u graag het TV-geluid direct in uw 

oren ontvangen? Dat kan met de Zerena 

hoortoestellen en de TV-A adapter. Kijk TV 

met het volume op de door u gewenste stand 

en geniet van de beste Dolby Digital® Stereo 

geluidskwaliteit.

TV-A adapter aangesloten aan de TV



HOORTOESTELLEN 
DIE WERKEN 
ALS EEN STEREO 
HOOFDTELEFOON

Of bekijkt u uw favoriete TV-series liever op 

uw iPad® en beluistert u uw favoriete muziek 

het liefst via uw iPhone® of iPod®? Ook het 

geluid van deze apparaten worden door de 

Zerena direct naar allebei uw oren gebracht.*

Geluid van de TV wordt direct naar allebei uw oren gebracht

* Meer informatie over compatibiliteit vindt u op:  
www.bernafon.com/products/accessories.



DE KLEINE  
ALLROUNDER

De SoundClip-A is een veelzijdige 

accessoire waarmee u geluid van vrijwel 

ieder geluidsapparaat naar allebei uw 

hoortoestellen kunt streamen. Het is een 

audiostreamer, een externe microfoon en een 

afstandsbediening ineen.

Gebruik de SoundClip-A 
voor handsfree telefoneren 

met alle moderne 
smartphones*.

De SoundClip-A werkt als 
een externe microfoon 

voor betere communicatie 
op enige afstand en in zeer 

rumoerige omgevingen.



*Alle smartphones met Bluetooth® vanaf 2010 en later.



EN MEER MET 
ZERENA

Bernafon RC-A afstandsbediening

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch 

zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en 

andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, 

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van 

Google Inc.

Dit kun je met de gratis Bernafon 

EasyControl-A app. Pas het volume aan, 

wissel tussen programma's, gebruik de 'Zoek 

mijn hoortoestel' functie of test je batterij met 

de app.



Bernafon RC-A afstandsbediening

U kunt ook het volume regelen en van 

programma wisselen met de onopvallende 

RC-A afstandsbediening. De RC-A is klein 

en smal, past gemakkelijk in een broekzak of 

tasje, en ligt comfortabel in de hand.

BERNAFON ZERENA is beschikbaar in drie 

verschillende hoortoestelmodellen, in meerdere 

kleuren en in drie prestatieklassen. Vraag meer 

informatie bij uw audicien of bezoek onze 

Bernafon website www.bernafon.com.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ South Africa ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA
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Horen en begrij pen zij n basale menselij ke 
behoeften. Hoorproblemen en de daaruit voort-
vloeiende maatschappelij ke gevolgen stellen 
de hele maatschappij  op de proef. Wij  geloven in 
een wereld waarin mensen met een hoorbeper-
king weer probleemloos kunnen communiceren 
dankzij  geavanceerde technologie.

Bezoek www.bernafon.com voor meer 
 informatie over horen en gehoorverlies. 20
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