
UW HOORTOESTEL 
KIEZEN MET 
VERTROUWEN

BeFlex-modellen

PICO RITE

AFSTANDSBEDIENING

Horen en anderen begrijpen zijn menselijke 
basisbehoeften. Gehoorproblemen en de 
sociale gevolgen daarvan zijn een uitdaging 
waar onze samenleving tegenaan loopt.  

Wij geloven in een wereld waar mensen 
met gehoorbeperkingen toch kunnen 
communiceren, dankzij geavanceerde 
technologieën.
 
Ga naar www.bernafon.nl voor meer 
informatie over horen en gehoorverlies.

Uw audicien:
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Profiteer ook van deze unieke kans bij Bernafon. 
Gebruik de optie 'try-before-you-buy' voor  
uw hoortoestellen zodat u uw aankoop actief 
betrokken en met meer vertrouwen kunt doen. 



Zoek samen naar  
de beste oplossing

We weten allemaal wat het is om zich 
onzeker te voelen over een product, vooral 
als het niet mogelijk is het eerst te proberen 
of uit te testen. We willen zeker weten dat 
het product dat we kopen het juiste product 
voor ons is.

Bij hoortoestellen kunt u hetzelfde probleem 
hebben. Uw audicien heeft uw gehoor 
grondig getest. U heeft de verschillende 
aspecten van uw gehoorverlies en de 
mogelijke behandelingen met uw audicien 
besproken. U heeft vragen beantwoord  
over uw huidige situatie, uw behoeften en 
uw voorkeuren. En uiteindelijk heeft  
uw audicien u hoortoestellen en 
prestatiecategorieën aangeraden die 
waarschijnlijk het beste bij uw passen.

Twijfelt u nog steeds of 
u wel de juiste beslissing 
neemt?

Uw audicien begrijpt dat het maken van  
een goede keuze zonder de hoortoestellen 
te hebben geprobeerd en te hebben 
vergeleken erg moeilijk kan zijn. 

Dan kan BeFlex van Bernafon, het 
testsysteem voor hoortoestellen  
heel goed van pas komen.

Combineer professionele 
begeleiding met 
persoonlijke ervaring

Hoortoestellen zijn verkrijgbaar in verschillende 
prestatiecategorieën voor verschillende niveaus 
van gehoorverlies en voorkeuren. Het doel  
van het testsysteem voor hoortoestellen  
BeFlex is te helpen bij het bepalen van de 
prestatiecategorie die het beste bij u past.

Uw audicien kan tot drie prestatiecategorieën 
programmeren in één BeFlex-hoortoestel. 

Schakel tussen de verschillende 
prestatiecategorieën, vergelijk ze en  
voel zo welke het beste bij u past.

Actief betrokken bij 
uw aankoopbeslissing

Draag uw BeFlex-toestel op een normale 
dag, thuis of onderweg. Voel hoe uw 
Bernafon-hoortoestellen klinken in uw  
eigen specifieke omgevingen. Schakel heen 
en weer tussen de prestatiecategorieën  
met slechts één druk op het BeFlex-toestel  
of gebruik hiervoor de externe 
afstandsbediening. Hierdoor kunt u de 
verschillende prestatiecategorieën in 
dezelfde geluidsomgeving direct met  
elkaar vergelijken. 

Na de proefperiode schakelt het toestel uit.  
Bij uw volgende afspraak kan uw audicien  
u laten zien welke prestatiecategorie u  
het meeste heeft gebruikt.  
Dit is hoogstwaarschijnlijk de categorie  
waar u zich het prettigste bij voelde. U kunt 
ook aangeven welke prestatiecategorie  
uw voorkeur had in situaties die belangrijk  
voor u zijn.


