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RUBRIK

For en førsteklasses
høreoplevelse

GØR EN  
LILLE MELODI  
TIL EN ÆGTE 
HARMONI

JUNA 9 | 7 
PICO RITE
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RUBRIK

Bernafon glæder sig over at kunne 
introducere det nye premium høreapparat 
Juna Pico RITE (receiver-in-the-ear).

Juna Pico RITE er lille og stilfuldt og 
samtidigt effektivt og behageligt at bære. 
Med de nye imponerende Audio Efficiency™ 
funktioner og det nye miniFit speaker- og 
domesystem, kan du tilbyde Juna til endnu 
flere brugere. Derudover er Juna Pico RITE 
kompatibelt med alt trådløst tilbehør fra 
Bernafon herunder SoundGate 3, SoundGate 
Mikrofon og SoundGate App.

Få mere ud af hver eneste lyd.  
Med Juna Pico RITE. Dit førstevalg.
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Gør en lille ting til en stor løsning

1 Batteriskuffe
 · Nem at åbne og lukke  
 · Integreret stopper til at slukke for 

høreapparatet og forhindre batteriet i at  
falde ud 

2 Trykknap
 · Stor og lettilgængelig trykknap 
 · Programskift og justering af lydstyrken via 

trykknappen 
 · Mulighed for lydløs tilstand via trykknappen 

3 Mikrofoner 
 · Integreret dobbelt mikrofonsystem,  

der giver en optimal retningskarakteristik 

4 Pålidelighed 
 · Vandafvisende hus 
 · IP57 beskyttelse mod støv- og 

vandindtrængning  

5 Trådløs kompatibilitet 
 · Kan bruges sammen med alt trådløst tilbehør 

fra Bernafon, som f.eks. SoundGate 3 
Bluetooth®-kommunikationsenheden 

6 Programmeringsstik  
 · Diskret placering af programmeringsstikket 
 · Nemt at isætte FlexConnect-

programmeringskablet 
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7 Batteriskuffe 
 · Lille batteriskuffe designet til det 

langtidsholdbare 312-batteri 

8 Venstre-/højre-markør 
 · Farvemarkering gør det muligt at skelne 

mellem det venstre og højre høreapparat 

9 miniFit speaker unit  
 ·  Nem montering af speaker unit 
 · Tre forskellige typer af speaker units,  

der dækker milde til kraftige høretab 
 · Fire forskellige speakerlængder 

10 miniFit receiver 
 · Farvemarkering gør det muligt at skelne 

mellem venstre og højre speaker unit 
 · Udskifteligt voksfilter beskytter speakeren 

mod ørevoks og fugt 

11 miniFit ørepropper
 · Bredt sortiment af forskellige miniFit domes 

i flere størrelser 
 · Bredt sortiment af forskellige custom 

moulds 
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RUBRIK

Gør tilpasningsmuligheder til 
reele fordele

Juna Pico RITE er lille, men samtidigt effektivt nok til høretab på op til 100 dB HL. Det leveres med miniFit 
speaker- og domesystem, der giver store fordele med hensyn til fleksibilitet i tilpasningen, performance og 
udseende såvel som pålidelighed.

Fleksibel tilpasning
Der findes tre forskellige typer af speakere, der dækker milde til kraftige høretab. Ligeledes findes der en bred 
vifte af domes og moulds, hvilket øger valgmulighederne for dig og brugerne.

Performance og udseende
60- og 85-speakere leveres i et buet hus, der følger øregangens krumning for derved at opnå den bedste 
lydkvalitet og fysiske pasform. 100-speakeren har et transparent hus, der gør det ekstra diskret. Alle 
speakertyper er så små, at det er muligt at levere endnu mindre custom moulds. 

Pålidelighed
miniFit domes er fremstillet af silikone og sidder særligt godt fast på speakeren og i øret. Dette nye materiale 
forlænger holdbarheden. De integrerede voksfiltre i custom moulds forlænger ligeledes øreproppernes 
holdbarhed.

60-SPEAKER 85-SPEAKER 100-SPEAKER

ÅBEN TILPASNING 

Åben dome (6, 8, 10 mm) ● ●

Bas dome, Dobbelt vent (6, 8, 10, 12 mm) ● ● ●

Bas dome, Enkelt vent (6, 8, 10, 12 mm) ● ● ●

Power dome (6, 8, 10, 12 mm) ● ● ●

BRUGERTILPASNING 

Micro mould ● ●

Lite Tip ● ●

Power mould ●
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RUBRIK

Gør udfordrende situationer til 
succeshistorier

Juna Pico RITE-høreapparatet bygger på Bernafons egenudviklede Audio 
Efficiency™ teknologi. Dette system forbedrer brugernes taleforståelighed 
og lyttekomfort, og gør det nemt at tage højde for individuelle livsstilsbehov 
og præferencer.

SoundGate 3 er vores Bluetooth®-kommunikationsenhed, der gør det muligt for brugerne at etablere 
forbindelse til flere lydkilder. RC-N fjernbetjeningen er lille, men har store og lettilgængelige knapper. Du 
kan også præsentere brugerne for Bernafons brugervenlige SoundGate App. Justering af lydstyrken og 
programskift på Pico RITE-høreapparatet kan nemt og diskret foretages på en iPhone® 1).

Læs mere om Bernafons nyeste teknologi i den nye Audio Efficiency™ Flash-applikation på vores hjemmeside.

Audio Efficiency™

Fjernbetjening 
RC-N

TV-adapter 2  
Telefonadapter 2

SoundGate 
Mikrofon

SoundGate 3 SoundGate App

Apple, Apple-logoet og iPhone er varemærker tilhørende 
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er 
ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc.

1)  SoundGate App kan bruges på iPhone (SoundGate App understøtter iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s og iPhone 4). 
SoundGate App kræver Bernafons SoundGate 3 (eller nyere versioner) og trådløse høreapparater.
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SIGNALBEHANDLING

ChannelFree™ ● ●

Speech Cue Priority™ ● ●

Frequency Composition™ ● ●

DSP frekvensbåndbredde 10 kHz 10 kHz

LYTTEKOMFORT

Adaptiv støjregulering Plus (antal kontrolindstillinger) 5 4

Dæmpning af pludselig kortvarig støj ● ●

Adaptiv tilbagekoblingsannullering Plus ● ●

Vindstøjsmonitor ● ●

Lydmiljøoptimering 1/4 1/1

Avanceret Soft Noise kontrol ● ●

Reduktion af efterklang ● –

i-VC ● ●

BINAURAL KOORDINATION

Volumenkontrol, programskift ● ●

Lydmiljøklassificering ● ●

Dæmpning på det frie øre ved telefonsamtaler ● ●

UNDERHOLDNING

Livemusikprogram ● ●

Biografprogram ● ●

RETNINGSBESTEMMELSESINDSTILLINGER

Adaptiv direktionalitet ● ●

Adaptiv højfrekvent direktionalitet ● –

True Directionality™ ● –

KOMFORTFUNKTIONER

Volumenkontrol klik ● ●

Lydløs tilstand via trykknap ● ●

Konfigurerbar opstartsforsinkelse ● ●

INDIVIDUALISERING

Programmuligheder/definerede lytteprogrammer 14/4 13/4

Adaptivitetskontrol ● –

Datalogging & datalæring ● ●

Afgræns VC læring ● –

Intelligent volumenkontrol ● –

Sprogspecifikke indstillinger ● ●

REMfit™ ● ●

Tilpasningsassistent ● ●

Komfort i fly program ● –

JUNA 9 PICO RITE JUNA 7 PICO RITE

Gør avanceret teknologi til 
en omfattende produktpakke

www.bernafon.com


