VERANDER
EEN KLEINE
GROET IN EEN
HARTVERWAR
MENDE
VERWELKOMING

Voor een eersteklas
hoorervaring

JUNA
PICO RITE

Verander dagelijkse geluiden
in prachtige momenten
Verwelkom degenen die u lief heeft met een hartverwarmende omhelzing en breng samen een geweldige middag
door in ontspannen conversatie. Of speel uw favoriete
muziek op de piano en geniet van harmonische akkoorden.
Overal klinken mooie geluiden. Als uw gehoor niet meer
is zoals vroeger, probeer dan de Juna Pico RITE eens. Dit
functioneel kleine hoortoestel kan u echt helpen om weer
te gaan horen en volop te genieten van al die fantastische
geluiden om u heen.
De Juna Pico RITE is Bernafons nieuwste RITE (Receiverin-the-Ear: Luidspreker in het Oor) hoortoestel. Zijn speciale
ontwerp maakt al uw verwachtingen ten aanzien van een
klein en onopvallend hoortoestel waar. Bijzonder is dat de
vorm van de Pico RITE nauw aansluit op de vorm van het
menselijk oor, waardoor hij uiterst comfortabel draagt.

Verander lastige situaties in
persoonlijke overwinningen
De Juna Pico RITE is een klein maar krachtig toestel.
Met de nieuwste technologie biedt hij u de kans op
een enorme verandering in uw leven.
Zou u ook zo graag willen profiteren van technologie
die ervoor zorgt dat u gesprekken beter kunt verstaan?
Bernafons ChannelFree™ signaalbewerking verbetert het
spraakverstaan en biedt tegelijkertijd het optimale comfort
in luistersituaties.
Zou u ook zo graag willen profiteren van een uiterst
klein toestel dat u helpt bij het vinden van belangrijke
geluiden zoals spraak in een rumoerige omgeving? Met
een aantal verschillende directionele opties ondersteunt de
Juna Pico RITE 360° geluidswaarneming.
Zou u ook zo graag willen profiteren van een hoortoestel dat u juist in rumoerige situaties goed helpt?
Verschillende opties voor ruisonderdrukking bepalen waar
zich de ruisbronnen bevinden en reduceren hen op een
slimme manier zodat zij u minder storen en u zich meer kunt
ontspannen.
Zou u ook zo graag willen profiteren van hoortoestellen
die verbonden zijn met uw telefoon en andere
geluidsbronnen? De Juna Pico RITE comuniceert draadloos
met meerdere apparaten via Bernafons SoundGate.
Geluid uit uw muziekspeler, mobiele telefoon of ringleiding
(in theaters, gebedshuizen e.d.) wordt direct doorgegeven
naar uw hoortoestellen. De gracieus uitgevoerde
afstandsbediening (RC-N) of de SoundGate App vormen
overigens ook een ideale metgezel voor uw hoortoestellen.

Verander een optie van
klein formaat in een
oplossing met een grote
impact
De Juna Pico RITE biedt oplossingen voor een groot aantal
gehoorverliezen, behoeften en voorkeuren. Er zijn drie
typen luidsprekers en diverse oorstukjes waaruit u samen
met uw audicien kunt kiezen.

Kijk op onze website www.bernafon.com voor meer
informatie over de Juna Pico RITE en over gehoorverlies
in het algemeen. U kunt met uw vragen over Bernafons
hoortoestellen en accessoires ook bij uw audicien terecht.

Verander een ruime keuze
in iets dat precies goed is
voor u
De Juna Pico RITE is leverbaar in 9 kleuren die u naar uw
eigen persoonlijke voorkeur op uw haar- of huidskleur
afstemt. Dit kleine toestel is slim en onopvallend vorm
gegeven, waardoor u het nagenoeg onzichtbaar draagt.
Treed het leven met vertrouwen tegemoet en haal
voldoening uit de perfecte betrouwbaarheid van uw
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.

