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SUPREMIA



Uma Nova Perspectiva para 
Escutar 

Como experimentamos o mundo depende muito da nossa 
perspectiva. Às vezes, mudando nossa perspectiva, 
mudamos nossa interpretação da situação. Outras vezes, 
mudando nossa perspectiva, faz com que o impossível 
pareça possível.

O retroauricular (BTE) Supremia Super Potente é o aparelho 
auditivo mais potente da Bernafon, oferecendo a adultos e 
crianças com perda auditiva severa a profunda uma nova 
perspectiva para escutar. 

Supremia é extremamente fácil para operar. Com o controle 
de volume integrado e o botão de apertar para mudar os 
programas, você pode se adaptar a diferentes ambientes 
auditivos sem qualquer problema. Supremia também é 
excepcionalmente robusto e durável – um parceiro confiável 
que atende aos mais altos padrões de qualidade. 



Recursos Potentes para uma 
Solução Potente

Nós entendemos o que você espera de um aparelho 
auditivo. Então desenvolvemos um conjunto de recursos 
potentes com avançada tecnologia que fornecerá o que 
você está procurando.

Supremia:
  Torna a fala mais fácil para entender no dia a dia assim 

como nas situações mais desafiadoras
  Reduz eficientemente o ruído indesejado dando-lhe a 

oportunidade para se focar nos sons importantes ao seu 
redor

  Ajuda-o a localizar o som de forma efetiva
  Ajusta-se automaticamente enquanto você se move entre 

diferentes ambientes
  Conecta-se a uma gama de dispositivos Bluetooth®  por 

meio do SoundGate 3 da Bernafon

Supremia proporciona a você e ao seu fonoaudiólogo 
muitas opções de personalização para criar uma adaptação 
cuidadosamente selecionada para ser a mais adequada 
para você.



Olhando para frente para uma nova perspectiva de vida?  
Visite nosso site para maiores informações sobre os aparelhos 
auditivos Supremia e os acessórios sem fio de conectividade. 
Você também pode entrar em contato com seu fonoaudiólogo 
se tiver dúvidas sobre a tecnologia dos aparelhos auditivos 
Bernafon.



BEGE METÁLICO

PRATA METÁLICO

BRONZE ANTIGO

AZUL BEBÊ ROSA BEBÊ

ANTRACITE METÁLICO

Uma Perspectiva Colorida

Os aparelhos auditivos Supremia vêm em quatro diferen-
tes cores para combinar com os tons de cabelo e pele.

Duas cores especiais também estão disponíveis para as 
crianças.



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

Ouvir e compreender são necessidades essen-
ciais. Os problemas auditivos e as consequên-
cias resultantes representam um desafi o para 
a sociedade. Nós acreditamos em um mundo 
onde as pessoas com difi culdades auditivas pos-
sam se comunicar novamente graças à avançada 
tecnologia.

Visite o site www.bernafon.com para maiores 
informações sobre audição e perda auditiva. 0
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