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Ensiluokkaiseen
kuulemiskokemukseen

MUUTA 
SORAÄÄNET 
KAUNIIKSI 
HARMONIAKSI

JUNA 9 | 7 
PICO RITE
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RUBRIK

Bernafon esittelee iloisena uuden 
huippuluokan Juna Pico RITE (kuuloke 
korvassa) -kuulokojeen.

Juna Pico RITE on erittäin pienikokoinen 
ja tyylikäs, mutta samalla tehokas ja 
mukavantuntuinen kuulokoje. Huikeiden 
Audio Efficiency™-ominaisuuksiensa sekä 
uudenlaisten miniFit-kuulokkeiden ja tippien 
ansiosta se soveltuu useisiin erityyppisiin 
kuulonalenemiin. Lisäksi Juna Pico RITE 
on yhteensopiva kaikkien SoundGate 3 
-laitteeseen liitettyjen langattomien 
Bernafon-lisälaitteiden kanssa, esim. 
SoundGate Mikrofoni ja SoundGate App 
-sovellus. 

Kun haluat nauttia kaikista elämäsi äänistä, 
valitse Juna Pico RITE.
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Muuta mahdollisuudet suureksi 
muutokseksi

1 Paristokotelo
 · Helppo avata ja sulkea
 · Tiivis kiinnitys kuulokojeen sulkemiseksi ja 

pariston pysymiseksi paikallaan

2 Painike
 · Suuri ja helposti havaittava painike
 · Ohjelmavalinnat ja äänenvoimakkuuden 

säätö onnistuvat painikkeella
 · Äänenvaimennus painikkeella

3 Mikrofonit
 · Sisäänrakennettu kahden mikrofonin 

järjestelmä takaa optimaaliset 
suuntatoiminnot  

4 Kestävyys
 · Vettähylkivä pinnoite suojaa sähköiset osat 

nesteiltä
 · IP57-sertifioitu pölyn ja kosteuden kestävä

5 Langaton yhteensopivuus
 · Liitettävissä kaikkiin langattomiin Bernafon-

laitteisiin, kuten SoundGate 3 -laitteen 
Bluetooth®-liitäntään

6 Ohjelmointiportti 
 · Huomaamaton ohjelmointikorttipaikka
 · FlexConnect-nauha helppo liittää
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7 Paristokotelo
 · Pitkäkestoisille 312-tyypin paristoille 

tarkoitettu erittäin pienikokoinen 
paristokotelo

8 Vasen/oikea-merkintä
 · Vasen ja oikea koje on merkitty, jotta ne on 

helppo erottaa toisistaan 

9 miniFit-kuuloke 
 ·  Kuuloke helppo liittää naksauttamalla
 · Kolme erilaista kuuloketta lievään tai 

vaikeaan kuulonalenemaan
 · Neljä erilaista kuulokkeen pituutta

10 miniFit-kuuloke
 · Vasen ja oikea kuuloke on merkitty,  

jotta ne on helppo erottaa toisistaan 
 · Vaihdettava vahasuoja estää vahan ja 

kosteuden pääsyn kuulokkeeseen

11 miniFit-korvaosat
 · Laaja valikoima erilaisia ja erikokoisia  

miniFit-tippejä
 · Laaja valikoima yksilöllisiä korvakappaleita
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RUBRIK

Muuta valikoima sopivaksi valinnaksi

Juna Pico RITE on erittäin pienikokoinen, mutta tehokas kuulokoje jopa 100 dB:n kuulonalenemaan. 
Uudenlaiset miniFit-kuulokkeet ja tippit takaavat joustavan sovituksen sekä parhaan mahdollisen suorituskyvyn 
ja luotettavuuden.

Joustava sovitus
Valittavissa kolme erilaista kuuloketta eriasteisiin kuulonalenemiin. Lisäksi mahdollisuus erilaisiin pika- tai 
yksilöllisiin sovituksiin, mikä lisää vaihtoehtojen määrää merkittävästi. 

Suorituskyky ja ulkoasu
Kaareutuvat 60- ja 85-kuulokkeet ovat suunniteltu korvakäytävän muotoon parhaan mahdollisen äänenlaadun 
ja istuvuuden takaamiseksi. 100-kuuloke on läpinäkyvä ja siten huomaamaton. Kaikki kuulokkeet ovat 
mahdollisimman pienikokoisia mahdollistaen myös yhä pienemmät korvakappaleet. 

Luotettavuus
Silikonista valmistetut miniFit-tipit pysyvät paremmin käyttäjän korvassa ja kestävät pidempään. Yksilöllisten 
korvakappaleiden vahasuojat pidentävät myös kuulokkeiden käyttöikää. 

60-KUULOKE 85-KUULOKE 100-KUULOKE

PIKASOVITUS 

Avoin tippi (6, 8, 10 mm) ● ●

Basso-tippi, tuplaventti (6, 8, 10, 12 mm) ● ● ●

Basso-tippi, yksi ventti (6, 8, 10, 12 mm) ● ● ●

Power-tippi (6, 8, 10, 12 mm) ● ● ●

YKSILÖLLINEN SOVITUS 

Mikrokorvakappale ● ●

Kevyt-tippi ● ●

Power-korvakappale ●
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Muuta vaikeudet voitoksesi

Huolellisesti suunnitellut huippuominaisuudet on saatu Pico RITE -kojeisiin 
Bernafonin patentoiman Audio Efficiency™ -teknologian ansiosta. 
Järjestelmän ytimenä toimiva teknologia parantaa puheenerotuskykyä ja 
kuuntelumukavuutta huomattavasti. Lisäksi käyttäjien yksilölliset tarpeet ja 
mieltymykset on helppo ottaa huomioon.

SoundGate 3:ssa on Bernafonin Bluetooth®-liitäntä, jonka avulla käyttäjät voivat liittyä useisiin äänilähteisiin.  
RC-N-kaukosäädin takaa helpon käsittelyn pienestä koosta huolimatta. Saatavilla myös helppokäyttöinen 
SoundGate App -sovellus. Pico RITE:n äänenvoimakkuutta ja ohjelmia voi säätää kätevästi iPhone:lla® 1).

Tutustu Bernafonin uusimpaan teknologiaan verkkosivuiltamme löytyvän Audio Efficiency™ Flash -sovelluksen 
avulla.

Audio Efficiency™

Kaukosäädin 
RC-N

TV-sovitin 2  
Puhelinsovitin 2

SoundGate-
mikrofoni

SoundGate 3 SoundGate App

Apple, Apple-logo ja iPhone ovat Apple Inc. -yhtiön 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App 
Store on Apple Inc. -yhtiön palvelumerkki.

1) SoundGate App -sovellus on tarkoitettu käytettäväksi iPhonella (SoundGate App tukee iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s ja 
iPhone 4 -malleja). SoundGate App -sovelluksen käyttö vaatii Bernafonin SoundGate 3:n (tai uudemman) sekä langattomat kuulokojeet.
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SIGNAALINKÄSITTELY

ChannelFree™ ● ●

Speech Cue Priority™ ● ●

Frequency Composition™ ● ●

Taajuusalue 10 kHz 10 kHz

KUUNTELUMUKAVUUS

Adaptiivinen melunhallinta (ANR Plus) 5 ctr 4 ctr

Impulssimelunhallinta ● ●

Adaptiivinen feedback-hallinta Plus ● ●

Tuulikohinan hallinta ● ●

Ympäristöäänien optimointi 1/4 1/1

Edistynyt hiljaisten äänien hallinta ● ●

Kaiunnan hallinta ● –

i-VC ● ●

BINAURAALINEN KOORDINOINTI

Voimakkuudensäädin, ohjelmavalitsin ● ●

Ympäristöäänien erittely ● ●

Puhelittoman puolen vaimennus ● ●

VIIHDE

Live-musiikkiohjelma ● ●

Elokuvaohjelma ● ●

SUUNTATOIMINTO

Adaptiivinen ● ●

Adaptiivinen, korkeat taajuudet ● –

True Directionality™ ● –

MUKAVUUSTOIMINNOT

Naksahtava voimakkuussäädin ● ●

Mykistys painokytkimellä ● ●

Säädettävä käynnistyksen viive ● ●

PERSONOINTI

Ohjelmavaihtoehdot/ohjelmamuisti 14/4 13/4

Sopeutumisen hallinta ● –

Tiedonkeruu ja oppiminen ● ●

Oppiva voimakkuussäädin ● –

Älykäs voimakkuussäädin ● –

Kielten ominaispiirteiden huomiointi ● ●

REMfit™ ● ●

Interaktiivinen asiakasohjelma ● ●

Miellyttävä lentomatka -ohjelma ● –

JUNA 9 PICO RITE JUNA 7 PICO RITE

Muuta uusin teknologia täydelliseksi 
kuunteluksi

www.bernafon.fi


