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RUBRIK

LEPSZE SŁYSZENIE  
DLA CIEBIE I DLA MNIE
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RUBRIK

OŻYWIONE ROZMOWY POMIĘDZY 
TOBĄ I MNĄ

Nevara jest zaawansowanym aparatem 
słuchowym bazującym na Audio Efficiency™ 
– opracowanej przez firmę Bernafon, 
fenomenalnej technologii wzmocnienia 
dźwięku. Od teraz najnowocześniejsze 
funkcje aparatów słuchowych są dostępne 
również w przypadku "przyjaznych cenowo" 
produktów. To właśnie dlatego twierdzimy, 
że rodzina produktowa Nevara jest dostępna 
dla każdego Użytkownika. 

Niczym florysta dysponujący różnymi 
kwiatami, roślinami i dekoracjami, Protetyk 
Słuchu skomponuje dla Ciebie najlepszy 
produkt, dzięki któremu będziesz po prostu 
słyszeć lepiej. Ponadto, niezwykła wręcz 
prostota dopasowania oraz opcja zdalnego 
sterowania sprawiają, że Nevara jest 
produktem bezkonkurencyjnym w swojej 
klasie cenowo-technologicznej.

Nieważne, jak bardzo różnią się Klienci, 
Nevara oferuje rozwiązania dla każdego!
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DOSTĘPNE MODELE

Aparaty słuchowe dla Ciebie i  
dla mnie

CPx P N NR ITED ITCD ITC CICP CICx

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE

Kierunkowość dual omni kier. kier. kier. kier. kier. wszekier. wszekier. wszekier.

Bateria 13 13 312 312 13 312 312 10 10

Przełącznik programów ● ● ● ●

Regulacja głośności ● ● * * * * * *

Ochrona IPxx IP58 IP58 IP57 IP57 – – – – –

AKCESORIA

Pilot zdalnego sterowania RC-N –

FittingLINK –

Adapter FM/DAI – – – – – – –

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE (SZTUCZNE UCHO)

OSPL 90, maks. dB SPL 137 138 128 132 129 128 128 125 119

OSPL 90, 1600 Hz dB SPL 135 134 127 131 121 119 119 117 108

Full-On Gain, maks. dB 77 72 55 73 60 60 60 57 52

Full-On Gain, 1600 Hz dB 73 67 54 69 54 48 49 49 40

Wzmocnienie pomiarowe 
odniesienia

60 58 47 54 47 41 42 42 34

� ● standard   opcja
� * Przełącznik programów może służyć do regulowania głośności

W firmie Bernafon tworzymy aparaty słuchowe głównie z myślą o najwyższej jakości dźwięku, 
dyskrecji Użytkowników oraz przywiązując dużą wagę do żywotności naszych produktów. 
Nevara nie jest wyjątkiem w żadnym z tych aspektów. Szczytowe wartości MPO zawierające 
się w zakresie od 119 do 138 dB SPL sprawiają, że jest to znakomity produkt również do korekcji 
głębokich niedosłuchów. 

Wszystkie nowe modele Power BTE stanowią znakomite rozwiązanie dla Użytkowników, którzy 
wymagają dużego wzmocnienia dźwięku. Dzięki rewelacyjnemu designowi oraz dostępności wielu 
elementów dźwiękowodowych, modele P BTE gwarantują bardzo łatwe dopasowanie oraz komfort 
Użytkownika. 

Dla jeszcze większej dyskrecji i komfortu Klienta aparaty słuchowe Nevara są kompatybilne z 
pilotem zdalnego sterowania RC-N umożliwiającego zmianę głośności dźwięku i programów 
słuchowych. Co więcej, Nevara współpracuje z systemem FittingLINK, który umożliwia całkowicie 
bezprzewodowe programowanie aparatu.
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WARIANTY KOLORYSTYCZNE

Atrakcyjne kombinacje kolorów 
dla Ciebie i dla mnie

CPx, N, NR P MODELE WEWNĄTRZUSZNE

Podstawa obudowy 
Grafit

Podstawa obudowy 
Metaliczny antracyt

Podstawa obudowy 
Metaliczne srebro

beż piaskowy beż piaskowy beż beż

ciemny brąz metaliczne srebro jasny brąz

szary brąz antyczny brąz brąz

szary metaliczny antracyt ciemny brąz

metaliczny antracyt

Nevara oferuje duże możliwości wyboru kombinacji kolorystycznej oraz funkcje, które sprawdzą się 
u każdego Klienta.
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RUBRIK

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA 
STWORZONE DLA CIEBIE I DLA MNIE
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TECHNOLOGIA AUDIO EFFICIENCYTM 

Audio Efficiency™

Najlepszy zestaw opcji dla Ciebie i  
dla mnie

Nevara oferuje Audio Efficiency™ – jedną z najlepszych technologii 
przetwarzania dźwięku w aparatach słuchowych. Systemy zwiększające 
rozumienie mowy gwarantują, że Nevara jest satysfakcjonującym 
rozwiązaniem dla każdego Klienta, który chce po prostu słyszeć lepiej. 

Speech Cue Priority™ jest jednym z najnowszych i najdoskonalszych 
osiągnięć technologicznych firmy Bernafon. Podczas, gdy wielu 
Klientów może odnosić znacznie korzyści z precyzyjnego wzmocnienia 
każdej głoski, ta strategia przetwarzania dźwięku może się nie sprawdzić 
u innych Użytkowników. Aby sprostać oczekiwaniom różnych Klietnów, 
Speech Cue Priority™ oferuje dwa różne tryby wzmocnienia dźwięków 
mowy. Priorytet Fonemów zapewnia bardzo precyzyjne wzmocnienie 
nawet najsubtelniejszych głosek. W tym trybie działania aparat aplikuje 
odpowiednie wzmocnienie nawet dla bardzo cichych i krótkotrwałych 
fonemów. Priorytet Obwiedni wprowadza mniej zmian wzmocnienia 
dźwięku w czasie, dzięki czemu obwiednia amplitudowa mowy 
pozostaje niezniekształcona.

Systemy Adaptacyjnej Redukcji Sprzężeń Plus oraz Adaptacyjnej 
Redukcji Hałasu Plus gwarantują duży komfort słuchowy, nawet w 
głośnym hałasie. ARS Plus niezwykle precyzyjnie wykrywa oraz usuwa 
niepożądane sprzężenia akustyczne. Podstawową cechą tej funkcji jest 
niezwykła szybkość działania – system ten skutecznie usuwa sprzężenia 
akustyczne nawet w takich sytuacjach jak zakładanie kapelusza, 
przykładanie telefonu do ucha lub dokonywanie manualnych zmian 
w aparacie itp. ARH Plus zarządza tłumieniem dźwięku monitorując 
w sposób ciągły tzw. stosunek sygnału do szumu. We względnie 
głośnym otoczeniu ARH Plus wprowadza maksymalne tłumienie 
hałasów tła akustycznego. Jeśli jednak w środowisku akustycznym 
zaczyna dominować mowa, system ten natychmiastowo zmniejsza 
tłumienie dźwięku tak, aby utrzymać rozumienie mowy na odpowiednim 
poziomie.

Kierunkowość Automatyczna przełącza tryb działania mikrofonów 
pomiędzy wszechkierunkowością i kierunkowością, w zależności od 
otoczenia dźwiękowego, w którym przebywa Użytkownik. Zmiana 
kierunkowości następuje całkowicie automatycznie, bez niepotrzebnego 
angażowania Użytkownika w regulowanie aparatu.
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PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI

PRZETWARZANIE DŹWIĘKU

ChannelFree™ ●

Speech Cue Priority™ ●

Pasmo przeniesienia 8 kHz

KOMFORT SŁUCHOWY

Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus (ARH Plus) 2 poziomy

Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus (ARS Plus) ●

Menadżer Cichych Dźwięków 2 poziomy

KOORDYNACJA DWUUSZNA

VC, zmiana programu ●

USTAWIENIA KIERUNKOWOŚCI

Stała Wszechkierunkowość ●

Stała Kierunkowość ●

Automatyczny Kierunkowy ●

KOMFORT 

"Kliki" VC ●

Wyciszenie poprzez przycisk programów ●

Programowalne opóźnienie włączenia ●

PERSONALIZACJA

Opacje/pamięci programów 7/4

Data Logging ●

Dopasowanie ukierunkowane na cechy języka ●

REMfit™ ●

Klient Interaktywny ●

� ● standard
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Przegląd możliwości



www.bernafon.com

Bernafon Companies

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

Szwajcaria
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

Polska
Acustica Sp. z o.o.
ul. Abrahama 1a, lok. 3.09
80-307 Gdańsk
Tel. +48 58 511 08 03
Faks +48 58 511 08 03

Od 1946 roku z wielką pasją projektujemy, ulepszamy oraz wprowadzamy na rynek nowoczesne systemy 
wspomagające słyszenie, które umożliwiają osobom z uszkodzonym słuchem powrót do świata 
 dźwięków. Szwajcarska technologia, precyzja oraz otwartość na nowe wyzwania sprawiają, iż nasze 
produkty doceniło wielu Protetyków Słuchu oraz Pacjentów. Naszym nadrzędnym celem jest ciągły 
rozwój, nieustanne udoskonalanie naszych produktów oraz usług. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele 
obecni są w ponad 70 państwach. To właśnie dzięki nim osoby dotknięte niedosłuchem mogą swobodnie 
komunikować się oraz cieszyć się pełnią życia.

Światowa siedziba
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follow us on facebook 
www.facebook.com/bernafon


