
METALLIC BEIGE

METALLIC SILVER

ANTIQUE BRONZE

BABY BLUE BABY PINK

METALLIC ANTHRACITE

PERSPEKTIVER  
MED POWER

Et farverigt perspektiv

Supremia høreapparater fås i fire forskellige farver, og du 
har mulighed for at vælge den farve, der passer dig bedst.

Der fås også to særlige farver til børn.

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA
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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 0
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SUPREMIA



Er du klar til et nyt perspektiv i livet?  
Besøg vores hjemmeside for yderligere information om 
Supremia høreapparater og Bernafons trådløse tilbehør.  
Du kan også kontakte din høreapparatspecialist, hvis du  
har spørgsmål.

Højtudviklede 
funktioner

Vi forstår, hvad du forventer af et høreapparat. Derfor er 
vores højtudviklede funktioner og moderne teknologi 
præcis den løsning, du søger.

Supremia:
  Gør tale lettere at forstå i hverdagen – også når den byder 

på udfordrende lyttesituationer.
  Reducerer effektivt uønsket støj og giver dig dermed 

mulighed for at fokusere på de vigtige lyde omkring dig.
  Hjælper dig til effektivt at lokalisere lyd.
  Tilpasser sig automatisk, når du bevæger dig fra et 

lyttemiljø til et andet.
  Trådløs forbindelse kan etableres til en række  

Bluetooth®-enheder via Bernafons SoundGate 3.

Supremia giver dig og din høreapparatspecialist mange 
individuelle tilpasningsmuligheder, så du får en 
skræddersyet tilpasning, der er den helt rigtige for dig.

Et nyt perspektiv 
inden for hørelse 

Vores måde at opfatte verden på afhænger meget af vores 
holdning. Sommetider kan en ændring af perspektivet åbne 
op for en helt ny oplevelse, og det umulige kan pludseligt 
synes muligt.

Supremia Super Power BTE (bag-øret-apparat) er Bernafons 
kraftigste høreapparat, der giver et nyt perspektiv inden for 
hørelse til voksne og børn med et svært til et meget kraftigt 
høretab. 

Supremia er meget nemt at betjene. Med den integrerede 
volumenkontrol og trykknap til at skifte program, kan du 
tilpasse dig forskellige lydmiljøer uden besvær. Supremia er 
også usædvanligt robust og holdbart - en pålidelig løsning, 
der lever op til de højeste kvalitetskrav.


