
MUUTA ÄÄNIEN 
SEKAMELSKA  
ONNITTELU- 
LAULUKSI

Ensiluokkaiseen kuunteluun

JUNA KUULOKOJEET



Haluaisitko kuulla ja saada puheesta 
selvän myös kovassa melussa? 
Bernafon kuulokojeet auttavat 
sinua kuulemaan paremmin, jopa yli 
odotustesi. Huomaamaton muotoilu, 
markkinoiden edistyksellisin teknologia 
sekä helppokäyttöiset lisälaitteet ovat 
Juna kojeiden myötä käytettävissäsi. 

Ensiluokkaiseen kuunteluun. Juna.





Käytä tilaisuutesi hyväksesi

Juna kuulokojemallit

Juna kuulokojeita on saatavana useissa eri malleissa ja väreissä niin korvantaus (BTE)- kuin 
korvakäytäväkojeinakin (ITE). Laajasta valikoimastamme löytyy varmasti juuri sinun tarpeisiisi sopiva malli. 

Juna korvantauskojeiden (BTE) laajasta väriskaalasta voit valita ihon- ja hiustenväriisi tai tyyliisi parhaiten 
sopivan sävyn. Juna korvakäytäväkojeita (ITE) on saatavana neljässä eri ihonsävyssä.
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Juna kuulokojeet hyödyntävät Bernafonin Audio Efficiency™ 
-teknologiaa. Älykäs järjestelmä osaa poimia sinulle sopivat 
ominaisuudet, jotka takaavat parhaalla mahdollisella tavalla puheestä 
selvää saamisen ja kuuntelumukavuuden kussakin tilanteessa. 
Audio Efficiency™ -teknologia valitsee sinun toiveisiisi sopivat 
kuunteluohjelmat ja toiminnot missä tahansa ympäristössä.

Tee toiveistasi totta

Puheen erotuskyky
Audio Efficiency™ 
tarjoaa erinomaisen 
äänenlaadun ja 
puheen erotuskyvyn 
vaativissakin 
kuuntelutilanteissa.
 

Käyttömukavuus
Audio Efficiency™ 
-teknologian 
edistykselliset 
ominaisuudet takaavat 
miellyttävän ja 
vähemmän väsyttävän 
kuuntelukokemuksen. 

Yksilöllisyys
Audio Efficiency™ 
valitsee juuri 
sinun yksilöllisiin 
mieltymyksiisi 
ja tyyliisi sopivat 
kuunteluohjelmat ja 
toiminnot.

Audio Efficiency™
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Muuta satunnaiset äänteet 
merkityksellisiksi sanoiksi

Ensiluokkaisten Juna kuulokojeiden avulla saat 
puheesta paremmin selvää haastavimmissakin 
kuuntelutilanteissa. Ohessa on kerrottu tarkemmin 
Junan ominaisuuksista, jotka parantavat puheesta 
selvää saamista ja kuuntelumukavuutta.

ChannelFree™ on Bernafonin edistyksellinen 
signaalinkäsittelyteknologia. Ainutlaatuisen 
äänen analysoinnin ja 20 000 kertaa sekunnissa 
tapahtuvan äänen vahvistuksen ansiosta 
ChannelFree™ tarjoaa erittäin selkeän ja 
luonnollisen äänenlaadun. 
 

i-VS-äänenvoimakkuudensäätö on ohjelmoitu 
perinteisiä säätimiä älykkäämmin. Lisätessäsi 
äänenvoimakkuutta Juna kuulokojeissasi i-VS 
havaitsee puheen ja muiden äänien välisen 
taajuuseron ja voimistaa puhetaajuudella olevia 
ääniä. Kun pienennät äänenvoimakkuutta, 
i-VS mukautuu säilyttäen puhetaajuuksien 
äänenvoimakkuuden ennallaan. 

Suuntatoiminto mahdollistaa puheen tarkan 
paikantamisen. Juna kuulokojeilla voit havaita 
360°-tilaäänen riippumatta äänen tulosuunnasta. 
Suuntatieto helpottaa keskustelun seuraamista 
huomattavasti.



Kuule kuin kotonasi

Kuunnellessasi puhetta julkisessa tilassa, kuten luentosalissa tai 
kirkossa, saatat havaita kaikumista puhetaukojen aikana. Kaiku on 
äänen heijastumista kovilta pinnoilta ja voi vaikuttaa häiritsevästi 
puheesta selvää saamiseen ja kuuntelumukavuuteen suurissa tiloissa.

Myös pienemmissä tiloissa, kuten olohuoneessa, voi kaikua, mutta 
se ei välttämättä häiritse. Äänet voivat tuntua runsailta, mutta 
luonnollisilta. Pehmeät huonekalut ja pienempi tilakoko vähentävät 
kaikumista olohuoneen kaltaisissa tiloissa.

Kaikuminen ei saisi häiritä kuuntelua. Bernafonin Kaiunnan hallinta havaitsee ja säätää kaikusignaalin 
miellyttävälle tasolle. Haluamme tarjota sinulle ensiluokkaisen kuuntelukokemuksen myös suurissa tiloissa.



MUUTA
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MUKAVAKSI
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Hyvästit häiritsevälle melulle

Ympäröivä maailma on usein täynnä melua, joka 
estää meitä seuraamasta keskustelua ja nauttimasta 
hetkestä. Juna kojeiden älykkäillä ominaisuuksilla 
häiritsevä melu voidaan poistaa kokonaan.

Adaptiivinen melunhalinta Plus vähentää tasaista 
taustamelua, kuten liikenteen, rakennustöiden 
tai pölynimurin ääniä tehokkaasti, mutta säilyttää 
puheäänet ennallaan. Mukautuva melunhallinta lisää 
kuuntelumukavuuttasi huomattavasti. 

Impulssimelunhallinta vaimentaa yllättävät, 
äkilliset ja lyhytkestoiset äänet. Ovenkolahduksen, 
astioiden kolinan tai särkyvän lasin kaltaiset äänet 
voidaan havaita ja poistaa välittömästi.

Adaptiivinen kierronhallinta Plus on Bernafonin 
ainutlaatuinen ratkaisu, joka estää kuulokojeesta 
lähtevän häiritsevän vinkumisen nopeasti ja 
tehokkaasti.

Miellyttävä lentomatka on upouusi ominaisuus 
matkailijoille. Vaikka lentäminen olisi miellyttävää, 
matkustajat altistuvat erilaisille äänille, kuten 
potkurien, moottorien tai voimakkaan turbulenssin 
aiheuttamalle melulle. Pitkäkestoinen altistuminen 
tällaiselle melulle voi olla haitallista. Kun Miellyttävä 
lentomatka -ohjelma on päällä, melunhallinta- ja 
suuntatoiminnot säätyvät siten, että melu vähenee 
parantaen matkustajan lentomukavuutta.



Bernafonin uusi, helppokäyttöinen SoundGate 
APP -sovellus1) mullistaa perinteiset tavat 
säätää kuulokojeita. Ohjelmien vaihtaminen, 
äänenvoimakkuuden säätö ja lisälaitteiden 
kytkeminen onnistuu nyt kätevästi iPhone® llasi. 
Asentamalla sovelluksen puhelimeesi voit ohjata 
kuulokojeita helpommin ja huomaamattomammin 
kuin koskaan. 

SoundGate APP on suunniteltu erittäin 
helppokäyttöiseksi. Käyttöliittymä on 
mahdollisimman yksinkertainen ja helposti 
omaksuttava, kuten vastaavissa sovelluksissa  
on totuttu näkemään.

Voit ladata SoundGate APP -sovelluksen ilmaiseksi 
App Storesta. Syötä hakukenttään “Bernafon 
SoundGate” ja valitse ”Asenna”. 

1) Ladattavissa iPhone -puhelimiin (Sound-
Gate APP-sovellus toimii iPhone 5s, iPhone 
5c, iPhone 5, iPhone 4s ja iPhone 4 -malleis-
sa). SoundGate APP vaatii Bernafon Sound-
Gate 3 -laitteen ja langattomat kuulokojeet.

Käytä iPhone-puhelintasi 
kuulokojeiden kaukosäätimenä

Apple, Applen logo ja iPhone ovat Apple Inc:n 
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:han 
ja muihin maihin. App Store on Apple Inc:n 
palvelumerkki.



Bernafonin SoundGate-mikrofoni helpottaa kuunteluasi haastavissa 
kuuntelutilanteissa. Huomaamaton mikrofoni on tarkoitettu 
keskustelukumppanisi tai puheenpitäjän käytettäväksi. Liittämällä 
mikrofonin SoundGate 3 -laitteeseen puhe välittyy suoraan 
kuulokojeisiisi. SoundGate-mikrofoni on tyylikkään musta ja painaa 
vain 13 grammaa. Sen avulla saat puheesta paremmin selvän 
erityisesti meluisassa ympäristössä, kuten ravintolassa. 

Käännä vaikeudet voitoksesi

RC-N-kaukosäädin helpottaa ohjelmien vaihtamista ja 
äänenvoimakkuudensäätöä etenkin silloin, kun säätäminen 
kuulokojeiden kautta tuntuu hankalalta. Paranneltu käyttömukavuus 
ja vähäisempi akunkulutus tekevät kaukosäätimestä ihanteellisen 
lisäherkun kuulokojeiden käyttäjille.

Yhdistä laadukkaat kuulokojeesi uusiin, edistyksellisiin lisälaitteisiin 
ensiluokkaisen kuuntelukokemuksen saavuttamiseksi.
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www.bernafon.com

Bernafon Companies

Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙ France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ 
Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Meillä on ollut vuodesta 1946 tavoite kehittää korkealaatuisia kuulokojeita, jotka mahdollistavat 
huonokuuloisten ihmisten nauttivan autenttisista kuuntelukokemuksista. Pyrimme ylittämään 
asiakkaidemme odotukset sveitsiläisen tuotekehityksen, edistyksellisen teknologian ja yksilöllisen 
palvelumme avulla. Päämäärämme on tarjota yhteistyökumppaneillemme lisäarvoa joka päivän. 
Bernafonin jälleenmyyjät ja työntekijät yli 70 maassa ovat sitoutuneet visioomme auttaa huonokuuloisia 
ihmisiä kommunikoimaan ilman rajoituksia.

Sveitsi
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Puh +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Suomi
Kuulopiiri Oy
Sepänkatu 7
40720 Jyväskylä
Puh +358 14 84033 00
Fax +358 14 84033 90
www.kuulopiiri.fi

Pääkonttori
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