
VOOR DE KOSTBARE 
MOMENTEN IN HET 
LEVEN 
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HOORTOESTELLEN 
SAPHIRA



Technologie die het voor u 
doet

Wij weten dat u geen enkele van die waardevolle momen-
ten in uw leven wilt missen. Bernafons Audio Efficiency™ 
technologie werkt daarom voor u, zodat u ervan op aan 
kunt dat u de juiste balans vindt tussen spraakverstaan en 
luistercomfort, en dat in een heel scala aan alledaagse 
situaties. Daarnaast zijn er ook nog vele accessoires die u 
helpen bij die zaken die in uw leven belangrijk zijn.

De Saphira onderscheidt zich, en daar zijn allerlei goede 
redenen voor. Met opties en accessoires die ongeëvenaard 
zijn binnen zijn klasse, geeft de Saphira glans aan uw leven. 

SPRAAK

INDIVIDUALISATIE

COMFORT

Audio Efficiency™



Indrukwekkende 
geluidskwaliteit en comfort

Moderne Zwitserse technologie, stijlvol vormgegeven, dat 
maakt die waardevolle momenten in het leven nog mooier.

 ChannelFree™ 
Bernafons bewezen signaalbewerking biedt u een opval-
lend heldere en natuurlijke geluidskwaliteit. Een uniek 
sieraad in onze branche.

 Ruisonderdrukking
Achtergrondlawaai, ritselend krantenpapier of het gekletter 
van bestek hoeven geen belemmering te vormen voor 
uw comfort. Ook hoeft u niet bang te zijn voor fluiten 
(feedback). Met opties voor feedbackannulering en ruison-
derdrukking geeft de Saphira u een veel comfortabeler en 
minder vermoeiende luisterervaring.

 Live Muziek & Bioscoop programma’s 
De rijke geluidskwaliteit van een bioscoop of een live 
concert draagt bij aan de algehele ervaring. Bernafons Live 
Muziek & Bioscoop programma’s zijn opties in de Saphira 
5 die inspelen op de unieke kenmerken en het brede 
dynamische bereik van deze geluidsomgevingen. Beleef 
bioscoop en live muziek ten volle.



Geniet van uw vrijheid

Bernafon heeft u alles te bieden wat nodig is om spraak onder 
lastige omstandigheden beter te verstaan. Een aantal accessoi-
res kunnen het dragen van hoortoestellen nog gemakkelijker 
en comfortabeler maken dan u zou denken.

 · De SoundGate Mic is een licht en zeer klein hulp-
middel dat door uw gesprekspartner gedragen wordt. 
Via de SoundGate 3 wordt geluid direct aan uw 
hoortoestellen doorgegeven. 

 · De RC-N afstandsbediening stelt u in staat om 
onopvallend het volume of de programmaselectie te 
regelen. 

 · Via de SoundGate 3 kunt u met allerlei Bluetooth® 
audioapparaten communiceren; u bedient ze  
eenvoudig met de SoundGate App op uw iPhone®.

SoundGate 3

*  SoundGate App supports iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,  
iPhone 5, iPhone 4s, and iPhone 4. The SoundGate App requires  
Bernafon’s SoundGate 3 and wireless hearing aids.

SoundGate Mic RC-N 

Apple en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., Geregistreed in de V.S. 
en andere landen.



CP

Een rijke collectie voor u 
om uit te kiezen

Saphira is verkrijgbaar in vijf achter-het-oor (AHO) en negen 
in-het-oor (IHO) toestellen. Uw audicien zal u helpen het 
hoortoestel uit te zoeken dat het meest geschikt is voor uw 
gehoorverlies en uw voorkeuren.

AHO modellen

IHO modellen

IHO kleuren

AHO Top Shell kleuren

beige
BE

beige
BE

dark  
brown

DB

light  
brown

LB

gray  
brown

GB

medium  
brown

MB

gray
GR

dark  
brown  

DB

metallic  
anthracite

MAC

black
(IIC only)

CICx/ 
CIC

IICCICPITCITCPD/ 
ITCD

ITEPD/ 
ITED

CPx PRN NR



0
2.

15
/B

A
G

/1
5

35
15

/N
L

/s
ub

je
ct

 t
o 

ch
an

ge

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.


