
EN KRAFTFULL 
HÖRSELLÖSNING
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SUPREMIA



Med Supremia får du ljuden 
tillbaka

 
Hur vi upplever vår omvärld påverkas av våra erfarenheter 
och förväntningar. Genom att se möjligheterna och söka 
efter lösningar kan det som känns svårt plötsligt upplevas 
som enkelt och naturligt.

Supremia Super Power BTE är Bernafons mest kraftfulla 
hörapparat för barn och vuxna med grav hörselnedsättning.

Supremia är bekväm att bära och enkel att hantera med 
hjälp av integrerade reglage för volym- och programkontroll. 
Supremia är samtidigt en hörapparat som uppfyller högsta 
krav på kvalitet vilket ger dig en tillförlitlig hörsellösning 
som tål vardagens påfrestningar. 



Funktioner som förbättrar 
din lyssningsupplevelse

Vi vet att du har höga förväntningar på din hörsellösning. 
Därför har vi utvecklat avancerade funktioner som tillsam-
mans ska ge dig en lyssningsupplevelse som vi tror 
kommer överträffa dina förväntningar.

Supremia:
  Underlättar talförståelse i svåra ljudmiljöer
  Reducerar effektivt oönskade bakgrundsljud vilket gör det 

lättare att fokusera på ljuden du vill höra
  Hjälper dig lokalisera var ljuden kommer ifrån
  Anpassar sig automatiskt till förändringar i ljudmiljön
  Enkel anslutning till externa ljudkällor (Bluetooth), via 

SoundGate 3

Med Supremia får du och din audionom större valfrihet att 
skapa en hörsellösning som passar just din hörselned-
sättning och dina personliga önskemål.



Vill du få ut det bästa av livet? 
Besök bernafon.se för mer information om Supremia och 
tillbehör för trådlös kommunikation. Du kan även kontakta din 
audionom för mer information om Bernafons hörapparater.



METALLIC BEIGE

METALLIC SILVER

ANTIQUE BRONZE

BABY BLUE BABY PINK

METALLIC ANTHRACITE

Färgstarka alternativ

Supremia är en kraftfull hörapparat med tilltalande design 
som finns i fyra färger för att matcha dina personliga 
önskemål.

Det finns två färger speciellt framtagna för barn.



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

03_SE – 26.05.2015/fle

Att höra och förstå sin omgivning är ett 
grundläggande behov. En hörselnedsättning 
leder ofta till sociala och kommunikativa 
problem. Vi strävar efter att underlätta för 
människor med nedsatt hörsel med hjälp av 
avancerad teknik.

För mer information om hörsel och hörselned-
sättning www.bernafon.com
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