
Ole aito. Elä hetkessä

Leox
Super Power | Ultra Power





Vierailemamme paikat ja 
tapaamamme ihmiset tarjoavat joka 
päivä mahdollisuuksia hyödyntää 
luovuuttamme ja lahjakkuuttamme – 
elää hetkessä ja olla aito. 

Ensimmäisenä True Environment 
Processing™ Super Power | Ultra Power- 
kuulokojeena Leox vie sinut uudelle 
tasolle äänimaailmassa, joka on 
mahdollisimman lähellä todellista. 
 
Suunnista arjessasi vaivattomasti ja 
itsevarmasti – tapahtui mitä tahansa.



Puheen erotusta
 
Uudenaikaisten teknologioiden ansiosta Leox 
auttaa sinua saamaan puheesta paremmin 
selvää ja tarjoaa kuuntelumukavuutta sekä 
melussa että hiljaisuudessa. Valmistaudu 
osallistumaan keskusteluihin, joista välität.



Langaton 
yhdistettävyys
 
Voit suoratoistaa ääntä nykyaikaisista 
Bluetooth®-laitteista suoraan korviisi vain 
muutamalla älypuhelimen painalluksella. 
Vaadi enemmän joustavuutta – Leox vastaa 
tarpeisiisi.

Tehoa
 
Leox- kuulokojeet sisältävät alan 
korkeatasoisimpia ja tehokkaimpia 
ominaisuuksia. Hanki kuuloratkaisu, joka 
vastaa tarpeitasi ja mieltymyksiäsi.



True Environment 
Processing™: Bernafonin 
ratkaisu – aitoja ääniä, 
reaaliajassa
 
Oletpa sitten hiljaisuudessa, melussa 
tai missä tahansa ääniympäristössä, 
kuulokojeiden pitäisi olla enemmän kuin  
vain vahvistuslaitteita. Niiden pitäisi  
reagoida myös ympäristön muutoksiin,  
jotta saat tarkan ja selkeän käsityksen  
sinua ympäröivistä äänistä.

True Environment 
Processing™ tarjoaa 
ihanteellisen 
vahvistuksen Power- 
kuulokojeiden 
käyttäjille. Se tarjoaa 
tasapainoisesti 
puheen yksityiskohtia, 
äänten paikannusta ja 
kuuntelumukavuutta.

Perinteiset kuulokojeet 
vahvistavat ääniä 
tehokkaasti, mutta usein 
ilman selkeää äänten 
erottelua.



Teknologia True Environment 
Processing™: n taustalla 
 
Uskomattoman tehokkaaseen mikrosiruun 
integroitu Dynamic Environment 
Control System™ hyödyntää useita 
järjestelmiä taatakseen ajantasaisen 
vahvistuksen ja puheen tunnistuksen 
haastavissa ääniympäristöissä. Leox tarjoaa 
kuulokojekäyttäjälle useita etuja:*

* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). Benefits of Dynamic Amplification 
Control™ in complex listening environments. [White Paper]. Haettu 
kesäkuussa 2019 osoitteesta bernafon.com/professionals.

Reaaliaikainen 
äänten havainnointi 
ja äänenkäsittely 
tekee tärkeistä 
ympäristön äänistä 
tunnistettavampia.

Lisääntynyt tietoisuus 
ympäristöstä auttaa 
käyttäjiä tunnistamaan ja 
paikantamaan äänilähteet ja 
etäisyydet.

Parannettu signaali-
kohinasuhde parantaa 
puheen havaitsemista 
ja siitä selvän 
saamista meluisissa 
ja vaihtelevissa 
ääniympäristöissä.

Miellyttävämpi 
kuuntelumukavuus 
äänekkäissä tilanteissa 
puheen kuuluvuutta 
ja turvallisuutta 
heikentämättä.



IP68-luokitus
Pölyn- ja vedenkestävä 

pitkäaikaisessa käytössä

Monivärinen LED
Ilmaisee 

kuulokojeen tilan

Painike ja kaksoispainike
Erillinen voimakkuussäädin

ja ohjelmapainike

DAI- ja FM-sovittimet
Tukee suoraa audioliitäntää (DAI) 
ja FM-järjestelmiin yhdistämistä

Leoxin tärkeimmät 
ominaisuudet
Super Power | Ultra Power



2,4 GHz Bluetooth® Low Energy  
Ulkoisten audiolaitteiden langattomaan 
yhdistämiseen

Vaihdettava paristo
Paristokoko 13 BTE SP:lle 
ja koko 675 BTE UP:lle

Induktiokela
Suora äänisignaali 
silmukkajärjestelmistä

NFMI-teknologia
Kuulokojeiden väliseen 
kommunikointiin

Koukku
Vaimennettu ja 
vaimentamaton

Pä
äl

ik
uo

ri

beige metallin- 
hopea

antiikki- 
pronssi

metallinen 
antrasiitti sininen punainen
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ko metallinen 
antrasiitti



Lisätietoa yhteensopivuuksista löytyy osoitteesta: 
bernafon.com/products/accessories.

Apple, Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch ja Apple Watch ovat 
Apple Inc:n USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. 
App Store on Apple Inc.-yhtiön palvelumerkki. Android, Google Play 
ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. 

Kaikki tarvittava 
täydellisesti yhteydessä 
toisiinsa
 
Leox yhdistyy helposti digitaalisten 
audiolaitteiden maailmaan. Bernafonin 
lisävarusteet mahdollistavat kuulokojeiden 
yhdistämisen erilaisten äänilähteiden kanssa 
joko lisälaitteiden välityksellä tai suoraan 
kuulokojeisiin toistettuna. Helppokäyttöisen 
sovelluksen ansiosta voit säätää ja hallita Leox-
kuulokojeitasi vain muutamalla älypuhelimen 
painalluksella – helposti ja huomaamattomasti.



SoundClip-A
Monipuolinen liitäntälaite handsfree-
puheluihin moderneilla Bluetooth®-
älypuhelimilla. Kaulahihnassa tai paitaan 
kiinnitettynä se parantaa ihmisten välistä 
kommunikaatiota myös pidempien 
etäisyyksien päästä ja hälyisissä 
ympäristöissä.

TV-A-sovitin
Laite suoratoistaa äänet 
suosikkitelevisio-ohjelmastasi 
suoraan kuulokojeisiisi – 
laadukkaana Dolby Digital®- 
stereoäänenä.

RC-A-kaukosäädin
Kaukosäädin tekee kuulokojeen 
käytöstä sujuvaa ja huomaamatonta.

EasyControl-A-sovellus
Ehdottoman tarpeellinen sovellus power-
kuulokojeiden käyttäjille. Sovelluksella voit säätää 
äänenvoimakkuutta, vaihtaa ohjelmia ja tarkastaa 
pariston tilan. Siinä on kaiken varalta myös ”Etsi 
kuulokojeeni”-toiminto.



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

Bernafon on perustettu vuonna 1946 ja siitä 
asti olemme työskennelleet vaalien alkuperäisiä 
perinteitä kehittäessämme ratkaisuja, jotka 
auttavat huonokuuloisia ihmisiä. Sveitsiläinen 
perintö, johtava teknologia ja korkeatasoiset 
tuotteet auttavat meitä täyttämään 
tavoitteemme: 

Yhdessä voimme auttaa ihmisiä kuulemaan 
ja kommunikoimaan paremmin.

Lue lisää Leox- kuulokojeista ja etsi lähin 
kuulonhuollon ammattilainen: www.bernafon.fi .
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