
ZERENA

UKOMPLICERET 
HØRELSE. 
NÅR SOM 
HELST, 
HVOR SOM 
HELST.





Zerena høreapparater hjælper dig med at høre og kommunikere i alle 
situationer, lige fra stille og rolige til dynamiske og hurtigt skiftende. 
Uanset hvor du befinder dig, og hvad du laver, må du ikke lade dit høretab 
begrænse dit liv. Følg Charles Frey* og hans hemmelige opskrifter på, 
hvordan han gør Zerena - et helt nyt og avanceret høreapparat - til en del af 
sin hverdag.  

* Charles Frey, hotelejer i Schweiz. 



MIN HEMMELIGHED TIL 

EN AFSLAPPET 
AFTEN: 
4 KOPPER KOKOSVAND, 
½ KOP LIMEJUICE 
OG 2 SMÅ  
ZERENA HØREAPPARATER.

For mennesker med høretab kan en aften i byen 
sommetider være stressende. Man er konstant 

omgivet af forskellige lyde, og det kan være vanskeligt 
at koncentrere sig om det, man virkelig gerne vil høre. 

Men eksempelvis Charles Frey bliver hjulpet af sine 
Zerena høreapparater. De hjælper ham med at forstå 

tale i støjfyldte situationer, og gør det muligt for ham at 
slappe af og nyde oplevelsen.



Zerena høreapparater er designet med lige 
netop de rette ingredienser til at give den 
allerbedste lydoplevelse: En superhurtig chip, 
en række dynamiske funktioner, et elegant 
design og forskellige trådløse muligheder.

UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER.

Med Zerena kan du forvente en forbedret 
taleforståelse i de mest udfordrende og 
støjfyldte situationer. Nyd de mange forskellige 
lyde omkring dig. Høreapparatet tilpasser sig 
dynamikken i lyttesituationerne.  

UKOMPLICERET YDEEVNE.
 
Du behøver ikke at bekymre dig om at skifte 
mellem programmer i skiftende lyttemiljøer. Det 
klarer Zerena for dig. 

UBESVÆRET HØRELSE. 

Zerena reagerer konstant, så du ikke behøver 
at anstrenge dig så meget for at høre. Du kan 
bruge din energi på at fokusere på det, der er 
vigtigt for dig, frem for på dine høreapparater.

TRÅDLØSE MULIGHEDER. 

Zerena kommunikerer med en bred vifte af 
Bluetooth®-enheder, så du kan være på forkant 
med moderne trådløs teknologi.



I det virkelige liv kan lydmiljøet være meget 
dynamisk. Lyde kan være meget forskellige. 
De kan komme fra alle retninger. Og de kan 
skifte fra det ene øjeblik til det andet. 

ZERENA er et høreapparat, der giver dig 
mulighed for at koncentrere dig om, hvad der 
sker omkring dig, og hvad der er vigtigt for dig. 
Du kan være sikker på, at Zerena leverer, hvad 
øjeblikket kræver, uanset hvilken situation du 
befinder dig i, og uanset hvor udfordrende den er.

Dette opnås med Zerenas revolutionerende 
DECS™-teknologi. 



MIN HEMMELIGHED TIL 

SUCCES:
GÆSTFRIHED I GENERNE, 
ET GLIMT I ØJET OG 
ZERENA HØREAPPARATER 
I ØRERNE.

Det kan være en udfordring at tale med andre i travle 
situationer, hvis man har et høretab. Charles Frey 
ønskede ikke at være nervøs for, om han nu kunne 
forstå, hvad der blev sagt, eller ej. Takket være sine 
Zerena høreapparater, har han genvundet selvtilliden. 



Tidligere lydmiljøklassificering 

DECS-ordet og -logoet er varemærker tilhørende Bernafon AG.

Tidligere benyttede høreapparater en teknologi, 
der klassificerede de forskellige lydmiljøer og 
forstærkede lyde baseret på information, der 
allerede var forældet. Med DECS™ undgås 
dette, da systemet reagerer øjeblikkeligt i 
hurtigt skiftende lydmiljøer. Dette gør det 
muligt for Zerena at være synkroniseret med 
omgivelserne til enhver tid. 



Ukompliceret hørelse med Zerena

Med den superhurtige chip i Zerena analyserer 
DECS™ konstant, hvad der sker omkring dig. 
Et smart kontrolsystem registrerer tale- og 
støjelementerne i lydbilledet med fonemisk 
hastighed. Denne information er nøglen til en 
præcis forstærkning af talesignaler og reduktion 
af uønskede lyde, der forringer taleforståelsen. 
Med DECS™ kan du få maksimal taleforståelse 
og komfort med en minimal indsats.



MIN HEMMELIGHED TIL 

DEN ULTIMATIVE  
TV-OPLEVELSE:
EN 72" OLED-SKÆRM,  
87 HD-KANALER OG 
64 KB/SEK. STEREO-STREAMING 
TIL MINE ZERENA HØREAPPARATER.



Parring af Zerena med TV-A tv-adapteren er hurtigt og nemt.

Ved at parre Zerena høreapparater med  
tv-adapteren TV-A kan du opnå den ultimative 
tv-oplevelse. Med tv-adapteren kan du 
streame lyd fra dit fjernsyn direkte til dine 
høreapparater. Dette betyder, at du kan se 
fjernsyn og indstille lydstyrken, så den passer 
til dig, uden at genere andre og ellers bare 
nyde Dolby Digital Stereo-lyd, når den er 
bedst.

Kender du andre, der har Zerena? Hvis du gør, 
kan I se en film sammen ved at parre jeres 
høreapparater til samme TV-A tv-adapter. 

Charles Frey behøver ikke længere at bekymre sig om 
fjernsynets lydstyrke, efter at han parrede sine Zerena 
høreapparater med tv-adapteren. 



NU PÅ

Zerena og appen Bernafon EasyControl-A er kombatible med 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” iPad Pro, 12,9” iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, 
iPad (4. generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini og iPod touch 
(5. og 6. generation). Enhederne kræver iOS 9.3 eller nyere. Appen understøtter 
også Apple Watch. Søg efter iPhone apps i App Store, når du installerer 
appen Bernafon EasyControl-A på en iPad. Appen Bernafon EasyControl-A er 
kompatibel med enheder, der kører Android™ 6.0, Marshmallow eller nyere. Få 
information om kompatibilitet på: www.bernafon.com/products/accessories. 
 
Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker 
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et 
varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play, Android og Google Play-logoet er 
varemærker tilhørende Google Inc.

Zerena er et Made for 
iPhone® høreapparat. Lyd fra 
din iPhone®, iPad® og iPod® 
kan streames direkte til dit 
høreapparat. Du kan fx se din 
yndlingsserie på din iPad eller 
lytte til din yndlingsmusik på din 
iPhone med direkte streaming 
til dine høreapparater. 

Der findes en app kaldet EasyControl-A 
til iPhone og Android™ smartphones. 
Med appen kan du skifte program, justere 
lydstyrken, benytte funktionen "Find mit 
høreapparat" eller tjekke batteriniveauet. 
Det er bekvemt, diskret og også lidt sjovt.

Bernafons EasyControl-A app til betjening af Zerena høreapparater.



Alternativt kan du også justere lydstyrken 
og skifte program med den diskrete og 
brugervenlige fjernbetjening RC-A. RC-A er lille 
og kan nemt være i en lomme eller taske. 

RC-A fjernbetjeningen er brugervenlig og vejer næsten ingenting.



MIN HEMMELIGHED TIL 

AT SE  
SMART UD:
TØJ FRA PARIS, SKO FRA  
MILANO OG ZERENA 
HØREAPPARATER FRA SCHWEIZ.

jet  
black

cocoa 
brown

metallic  
anthracite

metallic  
silver

sand  
beige

Basisskal metallic silver



antique  
bronze

metallic  
anthracite

metallic  
silver

sand  
beige

Basisskal metallic anthracite

Diskret Zerena miniRITE

Kraftfuldt Zerena BTE 105

Stilfuldt Zerena miniRITE T

Zerena høreapparatet er stilfuldt, robust og 
støv- og vandafvisende (IP68-certificeret), og 
det passer til ethvert look. 

Høreapparatet er velegnet til alle typer 
af høretab og fås i tre modeller og ni 
farvekombinationer, så dine personlige 
præferencer kan opfyldes.



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

At høre og forstå er grundlæggende menne-
skelige behov. Derfor udgør nedsat hørelse 
og de sociale konsekvenser, det medfører, en 
udfordring for samfundet. Vi tror på en verden, 
hvor mennesker med nedsat hørelse igen kan 
kommunikere uden begrænsninger takket være 
avanceret teknologi.

Læs mere om hørelse og høretab på 
www.bernafon.com
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