VERANDER 20 LUIDE
STEMMEN IN
“HAPPY
BIRTHDAY”

Voor een eersteklas
hoorervaring
HOORTOESTELLEN
JUNA

Laat uw prioriteiten
werkelijkheid worden
Wilt u, zelfs in lastige luistersituaties, met vertrouwen
kunnen horen en verstaan? Bernafon doet zijn best om uw
wensen te vervullen en u zelfs meer te geven dan
waar u op hoopt.
Juna is Bernafons meest geavanceerde hoortoestelfamilie
met Audio Efficiency™ technologie. Ongeacht de omgeving
waarin u zich bevindt, integreert Audio Efficiency™
technologie de juiste set opties en accessoires voor u.

Spraak
Audio Efficiency™ biedt eersteklas geluidskwaliteit en spraakverstaan in veeleisende
luistersituaties.

Comfort
Audio Efficiency™ herbergt een hoog
ontwikkelde set opties die zorgen voor
een c omfortabele en minder vermoeiende
hoorervaring.

Personalisatie
Audio Efficiency™ biedt diverse luister
programma’s en communicatie-accessoires
die passen bij uw persoonlijke leefstijl.

Verander uitdagende
luistersituaties in een
succesverhaal
Met de Juna premium hoortoestellen zult u genieten van
beter spraakverstaan in zelfs de lastigste luistersituaties.
ChannelFree™, Bernafons bewezen signaalbewerking,
biedt u een opvallend heldere en natuurlijke geluids
kwaliteit.
i-VC, een intelligente volumeregeling, is een nieuwe
en unieke optie van de Juna die ervoor zorgt dat uw
hoortoestel op de juiste manier reageert op volume
aanpassingen en zich aanpast aan verschillende
luisteromgevingen.
Directionaliteit is belangrijk om gesprekken duidelijker te
kunnen horen. Daarom heeft de Juna een set verschillende
directionaliteitsopties die ervoor zorgen dat u 360° om u
heen geluiden kunt waarnemen.
Ten slotte is ruisonderdrukking essentieel voor het v olgen
van gesprekken, zodat u er echt van geniet. De Juna heeft
een set ruisonderdrukkingssytemen die ongewenst
stoorgeluid op een slimme manier o
 nderdrukken.

Verander uitdagende
luistersituaties in een
succesverhaal
Voor nog meer succes in uitdagende luistersituaties heeft
Bernafon diverse communicatie-accessoires.

SoundGate 3 biedt u de vrijheid om
met uw hoortoestellen naar een aantal
draadgebonden en draadloze audio
bronnen te luisteren. De SoundGate 3 is
onopvallend, comfortabel te bedienen en
gemakkelijk in het gebruik.

De SoundGate Mic is een kleine
microfoon die gedragen kan worden
door de persoon waarmee u praat.
In combinatie met de SoundGate 3
wordt het spraaksignaal direct naar uw
hoortoestellen doorgestuurd.

De RC-N afstandsbediening maakt
het aanpassen van het volume of het
wisselen van programma’s wel heel
gemakkelijk, zeker als u het bedienen van
het hoortoestel zelf lastig vindt.

Lees de SoundGate flyer om meer te weten te komen over
de verschillende opties voor communicatie met Bernafon
hoortoestellen. U kunt het ook aan uw audicien vragen of,
voor verdere informatie, de Bernafon website bezoeken.

Verander een geweldige
keuze in iets dat precies
goed is voor u
De Juna is leverbaar in diverse achter-het-oor (AHO) en
in-het-oor (IHO) modellen met vele kleurenopties. Uit dit
enorme keuzeaanbod kiest u, samen met uw audicien,
altijd het juiste hoortoestel.
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Bezoek www.bernafon.com voor meer
informatie over horen en gehoorverlies.
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Horen en begrijpen zijn basale menselijke
behoeften. Hoorproblemen en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke gevolgen stellen
de hele maatschappij op de proef. Wij geloven in
een wereld waarin mensen met een hoorbeperking weer probleemloos kunnen communiceren
dankzij geavanceerde technologie.

