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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. 10
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volg ons op facebook 
www.facebook.com/bernafon
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*�Niet�alle�hierboven�getoonde�kleuren�zijn�beschikbaar�voor�alle�
AHO modellen

Een kleurrijke keuze  
voor jou en mij

Nevara heeft voor elk wat wils. Uw audicien zal u helpen 
het hoortoestel uit te zoeken dat het meest geschikt is voor 
uw gehoorverlies�en�uw�voorkeuren*.
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BETER GEHOOR 
VOOR JOU EN MIJ



Altijd een goed gesprek 
voor jou en mij

Nevara biedt state-of-the-art Zwitserse hoortoestel-
technologie, nu binnen ieders handbereik. Het is een 
hoortoestelfamilie die geschikt is voor veel verschillende 
mensen, maar die toch oplossingen biedt voor individuele 
behoeften en voorkeuren. Net als een kleermaker die de 
perfecte pasvorm creëert voor uw kleding, past ook uw 
audicien uw toestel precies aan op wat u nodig heeft.

Nevara is een hoortoestel dat aan een basisbehoefte 
voldoet:�het�duidelijker�horen�en�begrijpen�van�geluiden,�
met�name�spraak.�En�met�Nevara�blijft�wat�dat�betreft�
niets te wensen over.

De unieke ChannelFree™ signaalverwerking en bewezen 
Audio�Efficiency™�technologie�van�Bernafon�helpen�u�bij�
het�waarnemen�van�de�geluiden�die�u�wilt�horen,�zodat�u�
zich elke dag weer op uw allerbest voelt.

De�doeltreffende�functies�van�Nevara�vermıjden�ook�
ongewenst�fluiten�en�vervelende�storende�geluiden�om�u�
een comfortabelere hoorervaring te bieden.

Oplossingen op maat 
voor jou en mij

Iedere�individu�bekleedt�een�belangrijke�rol.�Denk�eens�aan�
Nevara als uw verslechterde gehoor u hindert in uw doen 
en laten.

De Nevara hoortoestelfamilie bestaat uit meerdere 
achter-het-oor (AHO) en in-het-oor (IHO) toestellen die voor 
bijna�elk�gehoorprobleem�van�dienst�kunnen�zijn.�Ze�zijn�
allemaal ontwikkeld om in te spelen op uw wensen voor 
een comfortabel en discreet hoortoestel.

Om�het�voor�u�eenvoudiger�te�maken,�heeft�bernafon�
ook een afstandsbediening om eenvoudig het volume te 
regelen of naar het programma van uw voorkeur te gaan.


