
GØR EN LILLE 
HILSEN TIL EN
HJERTEVARM 
VELKOMST
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For en førsteklasses
høreoplevelse

JUNA  

PICO RITE



Gør hverdagens lyde 
til smukke øjeblikke

Giv din familie og venner et hjertevarmt knus og tilbring en 
dejlig eftermiddag sammen med hyggelige og afslappende 
samtaler. Eller spil din ynglingsmelodi på klaveret og nyd 
harmonierne.

Smukke lyde findes overalt. Hvis din hørelse ikke længere 
er, hvad den har været, så prøv Juna Pico RITE. Dette lille 
høreapparat kan virkelig hjælpe dig med at høre og nyde 
alle livets fantastiske lyde.

Juna Pico RITE er Bernafons nyeste RITE-høreapparat 
(receiver-in-the-ear). Høreapparatets specielle design 
opfylder alle dine forventninger til en lille og diskret enhed. 
Pico RITE-høreapparatet følger ørets form, hvilket gør det 
yderst behageligt at bære.



Gør udfordrende situationer 
til personlige triumfer 

Juna Pico RITE er et lille men kraftfuldt høreapparat. 
Det bygger på den nyeste teknologi og har potentiale 
til at gøre en stor forskel i dit liv.

Vil du have gavn af teknologi, der kan hjælpe dig med 
at forstå samtaler lettere? Bernafons ChannelFree™ 
signalbehandlingsteknologi forbedrer taleforståeligheden 
samtidigt med, at den giver optimal komfort i 
lyttesituationer. 

Vil du have gavn af en lillebitte enhed, der kan hjælpe 
dig med at lokalisere vigtige lyde såsom tale i travle 
omgivelser? Juna Pico RITE har en række forskellige 
retningskarakteristikker, der opfanger lyd 360° rundt.

Vil du have gavn af et høreapparat, der specifikt 
kan hjælpe dig i støjende omgivelser? Forskellige 
støjreguleringssystemer opfanger støjkilder og reducerer 
uønsket støj, så du bliver mindre forstyrret og kan slappe 
af igen. 

Vil du have gavn af en trådløs forbindelse mellem 
dine høreapparater og din mobiltelefon eller andre 
lydkilder? Juna Pico RITE kan trådløst forbindes til 
flere enheder via Bernafons SoundGate. Lyden fra din 
musikafspiller, mobiltelefon eller et teleslyngesystem 
(i teatre, kirker og andre større etablissementer) kan 
overføres direkte til dit høreapparat. Den diskrete RC-N 
fjernbetjening eller vores SoundGate App kan også være en 
ideel følgesvend til dine høreapparater.



Gør en lille ting 
til en stor løsning

Juna Pico RITE kan anvendes til en lang række høretab 
og kan opfylde mange forskellige behov og præferencer. 
Der findes tre typer af speaker units og flere hooks og 
ørepropper, som du og din høreapparatspecialist kan vælge 
imellem.

Besøg vores hjemmeside for yderligere information 
om Juna Pico RITE og høretab generelt. Du kan også 
kontakte din høreapparatspecialist, hvis du har spørgsmål til 
Bernafons høreapparater og tilbehør.



Gør et godt valg 
til noget der er lige dig

Juna Pico RITE fås i 9 farver, hvilket giver dig mulighed for at 
vælge en farve, der matcher til dit hår, dine briller eller øvrige 
personlige præferencer. Det smarte design gør det lille 
høreapparat næsten usynligt. Spring ud i livet med selvtillid 
og fuld tryghed til dine høreapparater. 
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Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

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


