
ZERENA

VLOEIEND EN
GRENZELOOS 
HOREN. ALTIJD 
EN OVERAL.





Zerena hoortoestellen kunnen u helpen bij het horen en communiceren 
in alle situaties, van stil en geruisloos tot dynamisch en snel veranderend. 
Waar u ook bent of wat u ook doet, laat uw gehoorverlies uw leven niet 
beperken. Volg Charles Frey* en zijn geheime recepten om Zerena, onze 
nieuwe, geavanceerde hooroplossing, een integraal onderdeel van zijn 
leven te maken. 

* Charles Frey, een inspirerende vertegenwoordiger en hotelhouder in de 
Zwitserse bergen.



MIJN GEHEIM VOOR 

EEN
ONTSPANNEN 
AVOND: 
KOKOSWATER, 
LIMOENSAP EN MUNT 
EN 2 KLEINE ZERENA
HOORTOESTELLEN.

Voor mensen met een gehoorverlies kan een avondje 
uit soms erg stressvol zijn. Wanneer je continu 

omgeven bent door verschillende geluiden, kan 
het moeilijk zijn je te concentreren op wat je echt 
wilt horen. Zerena hoortoestellen helpen Charles 

Frey bijvoorbeeld om spraak in rumoerige situaties 
te begrijpen en op een ontspannen manier van de 

belevenis te genieten.



Zerena hoortoestellen zijn ontworpen met 
precies de juiste bestanddelen voor een 
premium geluidservaring: een supersnelle 
geluidsverwerkingschip, een aantal 
dynamische functies, een stijlvol ontwerp en 
verscheidene connectiviteitsmogelijkheden.

MIJN GEHEIM VOOR 

EEN
ONTSPANNEN 
AVOND: 
KOKOSWATER, 
LIMOENSAP EN MUNT 
EN 2 KLEINE ZERENA
HOORTOESTELLEN.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.

Zerena biedt verbeterd spraakverstaan in de 
meest uitdagende en luidruchtige situaties. 
Geniet van de enorme verscheidenheid aan 
geluiden rondom u wanneer uw hoortoestel 
reageert op de dynamiek van levensechte 
luistersituaties.  

VLOEIENDE PRESTATIES.
 
U hoeft zich geen zorgen te maken over het 
schakelen tussen programma's in veranderende 
luisteromgevingen. Zerena doet dit voor u. 

MOEITELOOS HOREN. 

Zerena reageert continu, waardoor uw 
luisterinspanningen verminderd worden en 
u meer energie heeft om u te richten op 
wat belangrijk is voor u, in plaats van op uw 
hoortoestellen.

DRAADLOZE MOGELIJKHEDEN. 

Zerena communiceert met een groot aantal 
Bluetooth®-apparaten zodat u zich op het 
snijvlak van de hedendaagse draadloze 
technologie kunt begeven.



ZERENA is een hoortoestel dat u in staat 
stelt te concentreren op wat er rondom u 
gebeurt en wat belangrijk is voor u. U kunt 
erop vertrouwen dat Zerena op elk moment 
presteert, ongeacht de situatie waarin u zich 
bevindt en hoe uitdagend die ook mag zijn.

Dit wordt bereikt met de revolutionaire 
DECS™-technologie van Zerena. 

Dagelijkse omgevingen kunnen zeer dynamisch 
zijn. Geluiden kunnen zeer verschillend zijn. 
Ze kunnen uit allerlei richtingen komen. En ze 
kunnen van moment tot moment verschillen. 



MIJN GEHEIM VOOR 

SUCCES:
GASTVRIJHEID IN DE GENEN, 
EEN WARM WELKOM IN DE OGEN 
EN ZERENA HOORTOESTELLEN 
IN DE OREN.

Als u een gehoorverlies heeft kan het erg uitdagend zijn 
om met mensen te praten in drukke situaties. Charles 
Frey wilde zich bijvoorbeeld geen zorgen maken of hij 
gesprekken wel of niet zou kunnen verstaan. Dankzij 
zijn Zerena hoortoestellen is hij weer vol vertrouwen. 



Voormalige omgevingsclassificatie 

Het DECS-woordmerk en logo zijn handelsmerken van Bernafon AG.

Voorheen maakten hoortoestellen gebruik 
van technologie waarbij de verschillende 
luisteromgevingen werden geclassificeerd en 
het geluid versterkt op basis van informatie 
die reeds verstreken was. DECS™ verwijdert 
deze grenzen zodat er onmiddellijk en naadloos 
kan worden gereageerd op snel veranderende 
luisteromgevingen. Zodoende kan Zerena te 
allen tijden in sync blijven met de veranderingen 
in de omgeving.



De hedendaagse vloeiende en grenzeloze 
prestaties

Met de supersnelle chip in Zerena analyseert 
DECS™ continu wat er rondom u gebeurt. Een 
slim regelsysteem detecteert de spraak en 
lawaai elementen van een geluidslandschap 
op fonemische snelheid. Deze informatie 
is van groot belang voor de nauwkeurige 
versterking van spraaksignalen en het verlagen 
van ongewenst geluid dat afbreuk doet aan 
spraakverstaan. Met DECS™ kunt u met 
minimale inspanning genieten van optimaal 
spraakverstaan en comfort in het dagelijks 
leven.



MIJN GEHEIM VOOR 

DE ULTIEME 
TV-BELEVENIS:
EEN 72" OLED-SCHERM,  
87 HD-KANALEN EN  
64 SEC STEREO STREAMING  
NAAR MIJN ZERENA
HOORTOESTELLEN.



Door Zerena hoortoestellen te koppelen 
met de TV-A, kunt u de ultieme tv-belevenis 
creëren. Stream geluid rechtstreeks van 
uw televisie naar uw hoortoestellen met de 
TV Adapter. Zo kunt u televisiekijken op uw 
gewenste volumeniveau zonder anderen 
tot last te zijn en genieten van Dolby Digital 
Stereo geluid op zijn best.

Kent u iemand anders die Zerena 
hoortoestellen draagt? Zo ja, dan kunt u 
samen genieten van uw favoriete film door 
met dezelfde TV-A adapter te koppelen. 

Charles Frey hoeft zich bijvoorbeeld geen zorgen meer 
te maken over het volume van de televisie sinds hij zijn 
Zerena hoortoestellen koppelde met de TV Adapter. 

Het koppelen van Zerena met de TV-A is snel en 
eenvoudig.



Zerena is een Made for 
iPhone®-hoortoestel. Geluid 
van uw iPhone®, iPad®, iPod® 
kan rechtstreeks naar uw 
hoortoestel worden gestreamd. 
Zo kunt u bijvoorbeeld naar uw 
favoriete tv-series kijken op 
uw iPad of naar uw favoriete 
muziek luisteren op uw 
iPhone met rechtstreeks 
streamen naar uw 
hoortoestellen. 

De EasyControl-A app van Bernafon en Zerena zijn compatibel met 
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 
6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7-inch iPad Pro, 
12,9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e generatie), iPad mini 4, 
iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini en iPod touch (5e en 6e generatie). 
Apparaten moeten draaien op iOS 9.3 of later. De App ondersteunt 
ook Apple Watch. Zoek bij het downloaden van de EasyControl-A app 
op iPad naar iPhone apps in de App Store. De EasyControl-A app is 
compatibel met Android™ 6.0-apparaten, Marshmallow of later.  
Ga voor meer informatie over compatibiliteit naar www.bernafon.nl/
products/accessories. 
 
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.

De EasyControl-A app van Bernafon voor de bediening van Zerena 
hoortoestellen.

Met de EasyControl-A voor iPhone 
en Android™ smartphones kunt u de 
programmakeuze en volumeregeling 
bedienen, de functie 'mijn hoortoestel 
zoeken' gebruiken of het batterijniveau 
controleren. Het is eenvoudig, discreet en 
leuk.



De RC-A is gebruiksvriendelijk en lichtgewicht.

U kunt ook het volume regelen en van 
programma wisselen met de discrete RC-A, 
een gebruiksvriendelijke afstandsbediening. 
De RC-A is klein en smal, past makkelijk in 
uw broekzak of tasje en ligt comfortabel in de 
hand. 



MIJN GEHEIM OM 

ER GOED 
UIT TE ZIEN:
KOSTUUMS UIT PARIJS, 
SCHOENEN UIT MILAAN 
EN ZERENA HOORTOESTELLEN 
UIT ZWITSERLAND.

jet  
black

cocoa  
brown

metallic 
anthracite

metallic  
silver

sand 
beige

Base shell metallic silver



Stijlvolle Zerena miniRITE T

Discrete Zerena miniRITE

Krachtige Zerena BTE 105

antique  
bronze

metallic 
anthracite

metallic  
silver

sand 
beige

Base shell metallic anthracite

Stijlvol, robuust en met een IP68-classificatie 
voor bescherming tegen stof en water is 
Zerena een betrouwbare accessoire die bij 
iedere look past. 

De Zerena is verkrijgbaar in drie stijlen en 
negen kleurcombinaties en komt tegemoet 
aan uw persoonlijke voorkeuren en de 
behoeften voor alle typen gehoorverlies.



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

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.
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