
MUUTA ÄÄNIEN
SEKAMELSKA 
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Ensiluokkaiseen
kuunteluun

JUNA  

KUULOKOJEET
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France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Kuuleminen ja kuullun ymmärtäminen ovat 
perustarpeitamme. Kuulo-ongelmat vaikuttavat 
jokapäiväiseen elämään ja vuorovaikutukseen. 
Uskomme maailmaan, jossa edistyksellisen 
teknologiamme ansiosta heikentyneelläkin 
kuulolla on mahdollista kommunikoida kuten 
normaalilla.

Lisätietoa kuulosta ja kuulonalenemasta 
www.bernafon.fi 



Tee toiveistasi totta

Haluaisitko kuulla ja saada puheesta selvän myös kovassa 
melussa? Bernafon kuulokojeet auttavat sinua kuulemaan 
paremmin, jopa yli odotustesi.

Audio Efficiency™ -teknologiaan perustuva Juna on 
Bernafon kuulokojeiden edistyksellisin tuoteperhe. Audio 
Efficiency™ -teknologia valitsee kulloiseenkin 
 kuuntelutilanteeseen parhaiten sopivat ominaisuudet ja 
toiminnot.

Puheen erotuskyky
Audio Efficiency™ tarjoaa erinomaisen 
äänenlaadun ja puheen erotuskyvyn  
vaativissakin kuuntelutilanteissa.

Yksilöllisyys
Audio Efficiency™ valitsee juuri sinun 
yksilöllisiin mieltymyksiisi ja tyyliisi sopivat 
kuunteluohjelmat ja toiminnot.

Käyttömukavuus
Audio Efficiency™ -teknologian  edistykselliset 
ominaisuudet takaavat miellyttävän ja 
vähemmän väsyttävän kuuntelukokemuksen.



Muuta satunnaiset äänteet
merkityksellisiksi sanoiksi

Ensiluokkaisten Juna kuulokojeiden avulla saat puheesta 
paremmin selvän haastavimmissakin kuuntelutilanteissa. 

Edistyksellinen ChannelFree™-signaalinkäsittelymme 
tarjoaa ainutlaatuisen selkeän ja luonnollisen äänenlaadun. 

i-VS-äänenvoimakkuudensäätö on Juna kuulokojeiden 
uusi ja älykäs ominaisuus, jonka avulla kuulokojeesi 
mukautuvat äänenvoimakkuuden muutoksiin erilaisissa 
 kuuntelutilan teissa. 

Keskustelun seuraaminen vaatii myös suuntatietoa 
äänen tulosuunnasta. Juna kuulokojeista löytyy useita 
 suuntatoimintoja 360°-tilaäänen havaitsemiseksi. 

Lisäksi tarvitaan kohinanvaimennusta, jotta  keskustelusta 
voi nauttia ja saada selvän. Junan älykkäät 
 melunhallintaominaisuudet suodattavat häiritsevän 
melun tehokkaasti.



Käännä vaikeudet voitoksesi

Kuuntelu haastavissa tilanteissa helpottuu entisestään
liittämällä Bernafon kuulokojeet erilaisiin lisälaitteisiin.

SoundGate 3 mahdollistaa erilaisten l an-
gallisten ja langattomien  audiolähteiden 
kuuntelun kuulokojeiden kautta. Laite 
on huomaamaton ja helppo käsitellä ja 
käyttää.

SoundGate Mic on pieni mikrofoni 
keskustelukumppanisi käytettäväksi. 
Liittämällä mikrofonin SoundGate 3 
-laitteeseen puhe välittyy  
suoraan kuulokojeisiisi.

RC-N-kaukosäädin helpottaa ohjelmien 
vaihtamista ja      äänenvoimakkuuden- 
säätöä etenkin silloin, kun säätäminen 
kuulokojeiden kautta tuntuu hankalalta.

Lue lisää Bernafon-laitteisiin liittämisestä  SoundGate- 
esitteestämme. Voit myös kysyä lisätietoja kuuloalan 
asiantuntijaltasi tai lukea osoitteesta bernafon.fi.



Käytä tilaisuutesi hyväksesi

Juna kuulokojeita on saatavana useissa eri malleissa ja vä-
reissä niin korvantaus (BTE)- kuin  korvakäytäväkojeinakin 
(ITE). Laajasta valikoimastamme löytyy varmasti juuri 
sinun tarpeisiisi sopiva malli. 

Korvakäytäväkojemallit (ITE)

CICx/CIC IICCICPITCITCPD/ITCDITEPD/ITED

CPx CP NRN

Korvantauskojemallit (BTE)
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Korvantauskojeiden (BTE) värit
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