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Kolejną funkcją jest Binauralna Redukcja Sprzężeń Zwrotnych. Dzięki wymianie  informacji o 
potencjalnym sprzężeniu akustycznym, aparaty precyzyjnie odróżniają rzeczywiste sprzężenia akustyczne 
od wysokoczęstotliwościowych sygnałów środowiskowych (np. instrumenty muzyczne). Wysokotonowy 
dźwięk uznany jest za sprzężenie (a następnie tłumiony) tylko i wyłącznie jeśli rejestrowany jest tylko przez 
jeden aparat. 
 
Vérité oferuje fenomenalne możliwości dopasowania wstępnego (Profil Stylu Życia), jak  i finalnego dla 
którego przeznaczone są układy  data logging oraz data learning („uczenie się” preferencji Użytkownika 
dotyczących głośności w określonych warunkach akustycznych). 

VÉRITÉ – rzeczywistość ma znaczenie 

Vérité jest najnowszym, zaawansowanym technologicznie aparatem 

słuchowym Bernafon przeznaczonym dla najbardziej wymagających 

Użytkowników.  Nieprzypadkowa jest nazwa tego produktu 

(„Vérité” w języku francuskim znaczy bowiem „prawda”) - ten znakomity 

aparat słuchowy zaprojektowano w sposób, aby zapewniał całkowicie 

wierne (a więc „prawdziwe”) odwzorowanie otoczenia akustycznego. 

Trzy główne filary koncepcji Vérité przedstawiają się następująco: 

Działanie, Design oraz Łączność. 

Wraz z wprowadzeniem na rynek Vérité ma miejsce „renesans” ChannelFreeTM, czyli 
technologii przetwarzania sygnału akustycznego bez jego podziału na kanały 
częstotliwościowe. ChannelFreeTM jest opatentowanym przez Bernafon algorytmem, który 
charakteryzuje bardzo duża rozdzielczość czasowa oraz fenomenalna plastyczność 
częstotliwościowa. Dzięki dużej rozdzielczości czasowej układ analizuje mowę w bardzo 
krótkich segmentach czasowych. Po wyznaczeniu poziomu analizowanego segmentu 
mowy, system dokonuje niezwłocznego wzmocnienia sygnału, uwzględniając oczywiście 

ubytek słuchu Użytkownika. Układ funkcjonuje bardzo szybko, dzięki czemu analizuje poziomy oraz 
odpowiednio wzmacnia nawet najkrótsze części sygnału. 

Podstawą ChannelFreeTM jest specjalny szerokopasmowy filtr, którego charakterystykę można dowolnie 
programować, tak aby wzmacniał on określone częstotliwości do wartości wyznaczonych  przez metodę 
dopasowania (np. na prawym rysunku pokazano wzmocnienie wysokich tonów). Najważniejszą cechą tego 
filtru jest to, że jego kształt zmienia się (nawet kilka tysięcy razy na sekundę) w zależności od sygnału 
wejściowego. Im poziom mowy jest niższy, tym bardziej ChannelFreeTM wzmacniania składowe wysoko-
częstotliwościowe, natomiast wzmocnienie niskich częstotliwości nie zmienia się znacząco. Przykład ten 
wymownie pokazuje, że możliwe jest  zastosowanie różnej kompresji dynamiki dla różnych częstotliwości, 
bez uprzedniego podziału na kanały częstotliwościowe, który „spowalnia” przetwarzanie sygnału oraz de-
formuje jego strukturę widmową.  
 

Vérité posiada zaawansowany system  bezprzewodowej koordynacji dwuusznej, dzięki której możliwa jest 
dwuuszna analiza otoczenia akustycznego i koordynacja zmian programów. Szczególnie istotną funkcją jest 
możliwość zaprogramowania automatycznej reakcji telefonu nieużywanego podczas rozmowy telefonicz-
nej. Zazwyczaj osoby przebywające w hałaśliwych otoczeniach (np. biuro) oraz używające dwóch aparatów 
słuchowych wyłączają, wyciszają lub ściągają aparat, który nie jest używany podczas konwersacji przez 
telefon. W przypadku Vérité aparat, do którego nie przykładamy słuchawki telefonu automatycznie 

redukuje wzmocnienie o określoną wartość  na czas rozmowy telefonicznej.  

Oferujemy szeroki wybór atrakcyjnych wariantów kolorystycznych Vérité. Dzięki magnetycz-
nemu połączeniu ścianki obudowy ze szkieletem aparatu istnieje możliwość szybkiej i łatwej 
zmiany kolorystyki aparatu.  

Oprócz bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy aparatami, Vérité współpracuje z 
SoundGate – cyfrowym interfejsem do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.... 
SoundGate można połączyć nawet z 10 różnymi urządzeniami Bluetooth®, m.in. z 
telefonami komórkowymi. Dostępne są również dodatkowe urządzenia Bluetooth®, jak 
Adapter Telewizyjny lub Adapter Telefoniczny. Pierwszy z nich umożliwia 
bezprzewodową transmisję dźwięku z TV do SoundGate,  a następnie do aparatów. Adapter 
telefoniczny umożliwia bezprzewodowe połączenie SoundGate z telefonem stacjonarnym. 

Dzięki tym urządzeniom, żaden z Klientów nie będzie już narzekał na niezadawalającą zrozumiałość mowy 
poprzez rozmowy telefonicznej! SoundGate pełni również funkcję pilota zdalnego sterowania. 

Informacje dodatkowe: 4 programy słuchowe; opcjonalny pilot zdanego sterownia RC-P; słuchawki RITE 

standardowe oraz słuchawka P-speaker dla głębokich niedosłuchów; współpraca ze standardowymi oraz 
indywidualnymi końcówkami dousznymi; bateria 312; zakres dopasowania do 95 dB HL (P-speaker); Adap-
tacyjna Redukcja Hałasu; Adaptacyjna Kierunkowość, Menadżer Cichych Dźwięków, 3 rozdzielczości dopa-
sowania; dwuuszny pomiar krzywej sprzężenia. 

Infolinia: 0801-800-112 

www.bernafon.pl 
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