
SOUNDGATE

Yhteydessä maailmaan 
SoundGaten avulla



Vaihtoehtoja yhteyksien muodostamiseen on enemmän 
kuin koskaan. Olemme yhteydessä läheisiimme, 
ystäviimme ja työkavereihimme missä ja milloin tahansa 
erilaisten sähköisten laitteiden kautta. Voimme myös 
kuunnella musiikkia, katsella videoita, seurata uutisia 
ja paljon muuta. Kuulokojeiden liittäminen Bernafonin 
SoundGate-laitteeseen lisää mahdollisuuksia entisestään.



Siinä missä muut langattomat laitteet voidaan liittää yhteen 
tai kahteen äänilähteeseen, SoundGate mahdollistaa 
useiden langallisten ja langattomien äänilähteiden kuuntelun 
kuulokojeiden kautta. Hillityn tyylikäs ja helppokäyttöinen 
SoundGate on varustettu sisäänrakennetulla mikrofonilla 
ja Bluetooth®-vastaanottimella. Sen avulla olet kätevästi ja 
tyylikkäästi yhteydessä ympäröivään maailmaan. 



Bernafonin SoundGate mahdollistaa yhteyksien 
muodostamisen missä ja milloin tahansa.

Jokapäiväiset kuuntelutilanteet voivat olla haastavia jopa 
parhailla kuulokojeilla. Bernafonin yksinkertaiset ratkaisut 
parantavat kuuntelumukavuuttasi huomattavasti.

Matkapuhelimen käyttö
Voit ottaa yhteyttä ja keskustella langattomasti liittämällä 
matkapuhelimesi ja kuulokojeesi Bluetooth® -rajapintana 
toimivaan SoundGate-laitteeseesi.

Helpota vuorovaikutusta SoundGate-mikrofonilla
Käytä huomaamatonta SoundGate-mikrofonia 
kahdenvälisiin keskusteluihin parantaaksesi puheen 
erotuskykyä erityisesti meluisassa ympäristössä.

Selkeä ja tarkka TV-ääni
SoundGate ja Bernafonin TV-sovitin 2 siirtävät TV-äänen 
suoraan kuulokojeisiisi.



Kuulokkeet musiikin tai GPS-laitteen kuunteluun
SoundGate mahdollistaa musiikkitiedostojen ja  
GPS-laitteiden langattoman kuuntelun kuulokojeillasi 
Bluetooth®-yhteyden kautta.

Hands-free-lankapuhelut
SoundGaten ja Puhelinsovitin 2:n avulla voit nauttia 
lankapuheluistasi langattomasti niin töissä kuin kotonakin.

Induktiokela
SoundGaten avulla kuulokojeesi liittyvät automaattisesti 
teattereiden, luokkahuoneiden tai kirkkojen 
induktiosilmukkajärjestelmiin.



Langaton matkapuhelinyhteys
SoundGaten avulla 

SoundGate toimii rajapintana kuulokojeiden ja Bluetooth®-
matkapuhelimen välillä. Se on valmiina vastaanottamaan 
puhelusi missä ja milloin tahansa. SoundGate avulla voit 
nauttia langattomista hands-free-puheluista ilman, että 
matkapuhelimeen tarvitsee koskea.

SoundGaten avulla voit myös kuunnella matkapuhelimeesi 
tai mediasoittimeesi tallennettua musiikkia kuulokojeillasi.

SoundGate latausasema on helppokäyttöinen ja valmis 
lataamaan laitteen tarvittaessa.

SoundGate ja induktiosilmukkajärjestelmät

Moniin teattereihin, luokkahuoneisiin ja kirkkoihin on 
nykyisin asennettu induktiosilmukkajärjestelmä. Äänen 
vastaanottaminen onnistuu tällöin kätevästi SoundGate 
-laitteeseen sisäänrakennetun induktiokelan avulla. 
Äänisignaalit siirtyvät kuulokojeisiisi langattomasti ilman 
erillistä laitetta tai kuunteluohjelmaa.

SoundGate vapauttaa sinut liikkumaan ja nauttimaan 
ympäröivästä äänimaailmasta entistä joustavammin.



Helpota vuorovaikutusta SoundGate- 
mikrofonilla

Bernafonin SoundGate-mikrofoni helpottaa kuunteluasi 
haastavissa kuuntelutilanteissa. 

Huomaamaton mikrofoni on tarkoitettu keskustelukumppanisi 
tai puheenpitäjän käytettäväksi. Liittämällä mikrofonin 
SoundGate 3 -laitteeseen (tai uudempaan versioon) puhe 
välittyy suoraan kuulokojeisiisi. Sen avulla saat puheesta 
paremmin selvän erityisesti meluisassa ympäristössä, 
kuten ravintolassa tai kaikuvassa tilassa, kuten auditoriossa. 



Viihdy kotonasi

Rentoutuminen TV:n äärellä tai pitkä puhelinkeskustelu 
ystäväsi kanssa on entistä nautinnollisempaa SoundGaten 
tarjoaman kristallinkirkkaan äänentoiston ansiosta.

Langaton TV-yhteys SoundGaten avulla 

TV:n kuuntelu on nyt helpompaa kuin koskaan. Bernafonin  
kannettava ja pienikokoinen TV-sovitin 2 siirtää TV-äänen 
kirkkaana kuulokojeisiisi SoundGaten kautta.

Mikä parasta, SoundGaten ja TV-sovitin 2:n avulla voit 
säätää TV-äänen voimakkuutta erikseen kuulokojeissasi, 
jolloin kaikkien ei tarvitse kuunnella TV:tä samalla 
äänenvoimakkuudella.



Langaton matkapuhelinyhteys SoundGaten 
avulla

Bernafonin Puhelinsovitin 2 siirtää lankapuhelusi kätevästi 
kuulokojeisiisi.

Puhelinsovitin 2 ja SoundGate ilmoittavat saapuvasta 
puhelusta ja välittävät äänen kuulokojeisiisi, jotka 
muuttuvat langattomiksi kuulokkeiksi. Näin voit nauttia 
lankapuheluistasi langattomasti hands-freenä.

Bernafonin langattomien lisälaitteiden avulla olet 
yhteydessä ympäröivään maailmaan helpommin ja 
nautittavammin kuin koskaan. 



1)  SoundGate App -sovellusta käytetään iPhone-matkapuhelimissa 
(sovellus toimii iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s ja 
iPhone 4 -malleissa). SoundGate App -sovellus vaatii Bernafon 
Sound-Gate 3:n (tai uudemman) ja langattomat kuulokojeet.

Fiksu ja huomaamaton SoundGate App 

Bernafonin uusi SoundGate App -sovellus mullistaa 
perinteiset tavat säätää kuulokojeita. Ohjelmien 
vaihtaminen, äänenvoimakkuuden säätö ja lisälaitteiden 
kytkeminen onnistuu kätevästi SoundGate-laitteeseen 
liitetyllä iPhone®lla. Ohjelmien vaihtaminen ja 
äänevoimakkuuden säätäminen kuulokojeissa on nyt 
helpompaa ja huomaamattomampaa kuin koskaan.1) 

Lataa SoundGate App -sovellus ilmaiseksi App Storesta. 
Syötä hakukenttään “Bernafon SoundGate” ja valitse 
”Asenna”.

Apple, Applen logo ja iPhone ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jot-
ka on rekisteröity USA:han ja muihin maihin. App Store on Apple 
Inc:n palvelumerkki.
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Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Kuuleminen ja kuullun ymmärtäminen ovat 
perustarpeitamme. Kuulo-ongelmat vaikuttavat 
jokapäiväiseen elämään ja vuorovaikutukseen. 
Uskomme maailmaan, jossa edistyksellisen 
teknologiamme ansiosta heikentyneelläkin 
kuulolla on mahdollista kommunikoida kuten 
normaalilla.

Lisätietoa kuulosta ja kuulonalenemasta 
www.bernafon.fi 


