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Najwyższej jakości wrażenia
słuchowe
APARATY SŁUCHOWE JUNA

Czy chcesz w końcu naprawdę
dobrze słyszeć i rozumieć mowę
w wymagających środowiskach
akustycznych? Bernafon, szwajcarski
producent aparatów słuchowych,
spełni Twoje oczekiwania – i to w
stopniu dużo większym, niż się tego
spodziewasz! Aparaty słuchowe Juna
to rodzina najbardziej zaawansowanych
produktów, funkcjonująca w oparciu o
niezwykle wyrafinowaną technologię
przetwarzania dźwięku. Aparaty Juna
zapewniają Użytkownikowi najwyższej
jakości dźwięk, dyskrecję, komfort
słuchowy oraz współpracują z różnymi
akcesoriami bezprzewodowymi.
Razem z Juna wydobędziesz więcej
z każdego otaczającego Ciebie
dźwięku.

Aparaty stworzone specjalnie
dla Ciebie
Aparaty słuchowe Juna są dostępne w postaci wielu modeli zausznych (BTE) oraz wewnątrzusznych (ITE).
Dzięki temu Protetyk Słuchu dobierze bez problemu aparat słuchowy, który spełni Twoje wymagania.

Aparaty słuchowe Juna – dostępne modele
Modele BTE występują w 7 gustownych wariantach kolorystycznych, umożliwiających dobór aparatu z
uwzględnieniem odcienia skóry, kolorów włosów i innych preferencji Użytkownika. Aparaty ITE dostępne
są w 4 kolorach.

CPx

CP

N

NR

ITEPD
ITED

ITCD
ITCPD

Kolory JUNA BTE

SABE

MSIL

ANBR

MAC

COBR

JEBL

COBU

Piaskowy
beż

Metaliczne
srebro

Antyczny
brąz

Metaliczny
antracyt

Kakaowy
brąz

Kruczo-czarny

Niebieski
kobalt

ITC

CICP

CICx
CIC

IIC

SPRAW, ABY
NIEMOŻLIWE
STAŁO SIĘ
MOŻLIWYM

Najnowsza technologia dla najwyższej
jakości wrażeń słuchowych
Aparaty słuchowe Juna funkcjonują w oparciu o nowatorski system
Audio Efficiency™, który nieprzerwanie zarządza poszczególnymi
układami zwiększania wyrazistości mowy, jakości dźwięku oraz
komfortu słuchowego, uwzględniając jednocześnie indywidualne
wymagania Użytkownika. Bez względu na otoczenie akustyczne,
Audio Efficiency™, niczym dyrygent orkiestry, odpowiednio
“poprowadzi” działanie Twojego aparatu słuchowego.

Audio Efficiency™

Rozumienie mowy
Audio Efficiency™
gwarantuje maksymalną zrozumiałość
mowy oraz jakość
dźwięku, nawet
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
personalizacji ustawień
oraz współpracę
z akcesoriami
bezprzewodowymi,
dzięki którym możliwe
jest swobodne używanie
aparatów w większości
warunków akustycznych.

SPRAW, ABY KAŻDE
USŁYSZANE SŁOWO
BYŁO DLA CIEBIE
KOMPLEMENTEM

Zamień przypadkowe dźwięki
w zrozumiałą mowę
Juna gwarantuje maksymalne rozumienie mowy
występującej w niekorzystnych warunkach
akustycznych. W niniejszej sekcji zaprezentowano
informacje dotyczące poszczególnych układów
intensyfikacji zrozumiałości mowy.
ChannelFree™ jest, opracowanym przez
Bernafon, unikalnym systemem przetwarzania
mowy, precyzyjnie optymalizującym wzmocnienie
aparatu aż 20,000 razy na sekundę. ChannelFree™
zapewnia dużą precyzję wzmocnienia oraz
najwyższą jakość dźwięku.

Regulacja głośności nowej generacji
i-VC działa na zupełnie innej zasadzie, niż
tradycyjne potencjometry głośności. Jeśli
Użytkownik zwiększa głośność dźwięku, i-VC
automatycznie zwiększa wzmocnienie pasma
częstotliwościowego mowy w większym stopniu,
niż dla pasm związanych z innymi dźwiękami.
W przypadku zmniejszenia wzmocnienia, i-VC
modyfikuje ustawienia aparatu tak, aby nadal
zapewnić maksymalne rozumienie mowy.
Nie bez znaczenia są też fenomenalne
właściwości kierunkowe aparatów Juna. Dzięki
zaawansowanej kierunkowości możliwy jest
naturalny odbiór dźwięków dobiegających ze
wszystkich kierunków.

Zmień każde pomieszczenie w
ulubione miejsce do słuchania
Wyobraź sobie, że przebywasz np. w kościele, katedrze lub
dużej hali. W takich pomieszczeniach, ze względu na bardzo długi
czas pogłosu, rozumienie mowy jest drastycznie utrudnione.
W pomieszczeniach “pogłosowych” mowa bezpośrednia zostaje
“zmieszana” z mową odbitą od ścian, podłogi, sufitu i innych obiektów
znajdujących się w pomieszczeniu. Oprócz spadku rozumienia mowy,
pogłos negatywnie wpływa również na komfort słuchowy.

W mniejszych pomieszczeniach, jak np. pokój dzienny, pogłos
jest również obecny. Jednakże w tych warunkach, ze względu na
mniejsze odbicia dźwięku, jest on zazwyczaj odbierany jako coś
komfortowego, wzbogacającego brzmienie dźwięku. Czas pogłosu
jest tym krótszy, im mniejsze jest pomieszczenie (oraz im większe
jest umeblowanie pokoju).

Zbyt duży pogłos jest szczególnie problematyczny dla Użytkowników aparatów słuchowych.
Zaprojektowany przez Bernafon system Redukcji Pogłosu dokonuje detekcji oraz skutecznej eliminacji
nadmiarowego dźwięku odbitego. Dzięki temu Użytkownik czuje się o wiele bardziej komfortowo w
pomieszczeniach o dużym czasie pogłosu.

SPRAW, ABY
KAŻDA ROZMOWA
STAŁA SIĘ MIŁYM
WYDARZENIEM

Zmień hałaśliwe otoczenia
w oazy spokoju
W wielu przypadkach otoczenie, w którym
przebywa Użytkownik może być bardzo
hałaśliwe, negatywnie wpływając na komfort
słuchowy. Dlatego też Juna zaopatrzono w
najbardziej efektywne systemy redukcji dźwięków
niepożądanych.
Adaptacyjna Redukcja Hałasu Plus szczegółowo
analizuje otoczenie akustyczne oraz – bez
negatywnego wpływu na rozumienie mowy –
redukuje słyszenie tzw. szumów stacjonarnych (np.
hałas uliczny, hałas z budowy, odkurzacz) w celu
maksymalizacji komfortu słuchowego Użytkownika.
Redukcja Hałasu Transjentowego
natychmiastowo tłumi nagłe, dyskomfortowo
głośne dźwięki transjentowe (impulsowe) jak
trzaskanie drzwi, dźwięk sztućców, tłukącego
się szkła itp.

Adaptacyjna Redukcja Sprzężeń Plus jest
systemem odpowiedzialnym za skuteczną
eliminację uporczywych sprzężeń zwrotnych
(pisków), zanim zostaną one w ogóle usłyszane
przez Użytkownika.
Program słuchowy Komfort w Samolocie
stworzono z myślą o Użytkownikach podróżujących.
Pomimo ogólnej wygody podróży samolotem,
pasażerowie są prawie zawsze narażeni na
dyskomfort związany z dużym poziomem
hałasu wewnątrz samolotu. Dzięki programowi
słuchowemu Komfort w Samolocie ustawienia
redukcji hałasu i kierunkowości aparatów
optymalizowane są tak, aby zwiększyć znacznie
komfort słuchowy w tych warunkach akustycznych.

Zamień Twój iPhone ® w
zaawansowany pilot zdalnego
sterowania do aparatów słuchowych
Z największą przyjemnością prezentujemy
SoundGate App1) - łatwą w użyciu i funkcjonalną
aplikację zamieniająca telefon iPhone w wygodny
pilot zdalnego sterowania. Dzięki SoundGate App
Użytkownik może zdalnie zmieniać głośność,
program słuchowy oraz wybierać źródło dźwięku.
Zdalne sterowanie aparatami nigdy nie było tak
proste i dyskretne.
Przejrzysty i intuicyjny wygląd SoundGate App
umożliwia jej natychmiastowe wykorzystanie,
nawet przez mniej doświadczonych Użytkowników
aparatów słuchowych.
Darmową aplikację SoundGate App można
zainstalować z App Store – wystarczy wpisać w
odpowiedniej wyszukiwarce “Bernafon SoundGate”
oraz kliknąć “Instaluj”.

Do zastosowania razem z iPhone (iPhone
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s oraz
iPhone 4). SoundGate App wymaga urządzenia SoundGate 3 oraz aparatów słuchowych z funkcjami bezprzewodowymi.

1)

Apple, logo Apple oraz iPhone są znakami
handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi
w USA i innych krajach. App Store jest znakiem
usługowym Apple Inc.

Zamień trudne wyzwania
w osobiste sukcesy
Mikrofon SoundGate zaprojektowano w celu zapewnienia
Użytkownikowi jeszcze lepszej wyrazistości mowy w hałaśliwych
warunkach. Urządzenie to jest miniaturowym mikrofonem, który
może być m.in. przypięty do ubrania osoby, której słucha Użytkownik
aparatu, np. spikera podczas prezentacji.
Po podłączeniu do SoundGate 3 Mikrofon SoundGate bezprzewodowo
transmituje mowę spikera do aparatów słuchowych Użytkownika.
Mikrofon SoundGate waży tylko 13 gramów, a sam produkt cechuje
się bardzo gustownym designem. Zaleca się stosowanie Mikrofonu
SoundGate zawsze, kiedy wysoki poziom szumów utrudnia
zrozumienie mówcy (restauracje, przyjęcia itp.).

Pilot zdalnego sterowania RC-N umożliwia dyskretną zmianę
programu słuchowego lub/i głośności dźwięku. RC-N jest
optymalnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie dyskrecję i
wygodę podczas użytkowania aparatów słuchowych.

Połącz aparaty słuchowe z najnowocześniejszymi akcesoriami
bezprzewodowymi i doświadcz najwyższej jakości wrażeń
słuchowych.

Od 1946 roku z wielką pasją projektujemy, ulepszamy oraz wprowadzamy na rynek nowoczesne systemy
wspomagające słyszenie, które umożliwiają osobom z uszkodzonym słuchem powrót do świata
dźwięków. Szwajcarska technologia, precyzja oraz otwartość na nowe wyzwania sprawiają, iż nasze
produkty doceniło wielu Protetyków Słuchu oraz Pacjentów. Naszym nadrzędnym celem jest ciągły
rozwój, nieustanne udoskonalanie naszych produktów oraz usług. Nasi pracownicy oraz przedstawiciele
obecni są w ponad 70 państwach. To właśnie dzięki nim osoby dotknięte niedosłuchem mogą swobodnie
komunikować się oraz cieszyć się pełnią życia.
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