USŁYSZ WYRAŹNIE
20 GŁOSÓW ŚPIEWAJĄCYCH
“STO LAT”

Dla najwyższej jakości
wrażeń słuchowych
APARATY S ŁUCHOWE
JUNA

Najwyższy czas zrealizować
marzenia
Czy chcesz w końcu zacząć dobrze słyszeć i rozumieć
mowę, zwłaszcza w głośnych warunkach dźwiękowych?
Bernafon spełni Twoje oczekiwania, i to w stopniu dużo
większym, niż się tego spodziewasz.
Juna to rodzina najbardziej zaawansowanych aparatów
słuchowych Bernafon, funkcjonująca w oparciu o
wyrafinowaną technologię przetwarzania dźwięku –
Audio Efficiency™. Bez względu na otoczenie dźwiękowe
w którym przebywasz, Audio Efficiency™ precyzyjnie
ustawi funkcjonowanie aparatów Juna do Twoich
indywidualnych potrzeb.
Rozumienie mowy
Audio Efficiency™ gwarantuje maksymalną
zrozumiałość mowy oraz jakość dźwięku
w “trudnych” środowiskach akustycznych.

Komfort
Audio Efficiency™ zarządza kilkoma
systemami aparatu, których celem jest
zwiększanie komfortu Użytkownika oraz
redukcja tzw. zmęczenia słuchowego.

Indywidualizacja
Audio Efficiency™ oferuje duże możliwości
indywidualizacji ustawień aparatu oraz współpracę z akcesoriami bezprzewodowymi, dzięki
którym możliwe jest swobodne używanie
aparatów zgodnie z Twoimi preferencjami.

Zamień przypadkowe
dźwięki w zrozumiałą mowę
Juna to aparaty słuchowe klasy premium, działające w
oparciu o najnowocześniejszą technologię gwarantującą
duże rozumienie mowy, nawet w bardzo trudnych warunkach
akustycznych.
ChannelFree™ zapewnia krystalicznie czysty dźwięk oraz
precyzyjną korekcję niedosłuchu.
i-VC, regulator głośności najnowszej generacji, sprawia,
że aparaty słuchowe Juna odpowiednio przetwarzają
dźwięki mowy oraz dopasowują działanie do różnych
środowisk dźwiękowych.
Nie bez znaczenia są fenomenalne właściwości mikrofonów
aparatów Juna. Dzięki zaawansowanym funkcjom
kierunkowym możliwy jest naturalny odbiór dźwięków
docierających ze wszystkich kierunków.
Aparaty Juna zaopatrzono również w najnowsze i najbardziej
skuteczne układy redukcji szumów, których zadaniem
jest zwiększenie komfortu słuchowego, zwłaszcza w
przypadku bardzo głośnych dźwięków.

Spraw, aby niemożliwe stało
się możliwym
Dopełnieniem możliwości Juna są akcesoria bezprzewodowe, znacznie zwiększające funkcjonalność aparatów
słuchowych.

SoundGate 3 jest urządzeniem,
które zapewnia m.in. bezprzewodowe
połączenie aparatów słuchowych z takimi
urządzeniami jak telefony, telewizor itp.
SoundGate 3 umożliwia również bardzo
dyskretne zdalne sterowanie aparatami
słuchowymi.

Mikrofon SoundGate jest miniaturowym
nadajnikiem, który może być np. noszony
przez osobę, której słucha Użytkownik
aparatów. Dźwięk z Mikrofonu SoundGate
jest przekazywany bezprzewodowo do
SoundGate 3, a następnie do aparatów
słuchowych.

Pilot zdalnego sterowania RC-N umożliwia
łatwą i komfortową zmianę programu
słuchowego i głośności dźwięku.

Więcej informacji dotyczących akcesoriów bezprzewodowych znajdziesz w ulotce dotyczącej SoundGate 3.
Dodatkowych informacji udzieli Tobie również Twój
Protetyk Słuchu, znajdziesz je również na naszej stronie
internetowej.

Wypróbuj aparat słuchowy,
który stworzono specjalnie
dla Ciebie
Aparaty Juna są dostępne w licznych wariantach
kolorystycznych, w postaci wielu modeli zausznych (BTE)
oraz wewnątrzusznych (ITE). Dzięki temu Protetyk Słuchu
dobierze bez problemu aparat słuchowy, który spełni
Twoje oczekiwania.
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Kolory modeli BTE

SABE

MSIL

ANBR

MAC

COBR
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brąz

JEBL

COBU

Kruczoczarny

Niebieski
kobalt

Więcej informacji nt. słyszenia oraz ubytków
słuchu znajduje się na www.bernafon.com
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Bezproblemowe słyszenie oraz zrozumienie
mowy są podstawowymi potrzebami człowieka.
Ubytek słuchu utrudnia komunikowanie się z
innymi, stanowiąc jednocześnie istotny problem
społeczny. Jesteśmy przekonani, że najnowsza
technologia umożliwia osobom z niedosłuchem
powrót do normalnego słyszenia.

