
MUUTA PIKKU 
TERVEHDYS 
LÄMPIMÄKSI
KOHTAAMISEKSI
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Ensiluokkaiseen 
kuulemiseen

JUNA  

PICO RITE



Muuta arkiset hälinät
sykähdyttäviksi hetkiksi

Vietä iltapäivä läheistesi kanssa rennosti keskustellen tai 
soita lempikappaleesi pianolla nauttien musiikista.

Kauniita ääniä on kaikkialla. Jos kuulosi on heikentynyt, 
Juna Pico RITE voi auttaa sinua kuulemaan ja nauttimaan 
kaikista tärkeistä äänistä ympärilläsi.

Juna Pico RITE on Bernafonin uusin RITE (kuuloke 
korvassa) -koje. Pienen koon ja huomaamattoman muotoi-
lunsa ansiosta se sopii hyvin myös hillittyyn tyyliin. Koje 
myötäilee korvan muotoja, mikä tekee siitä erittäin 
miellyttävän käyttää.



Muuta vaikeudet voitoiksesi 

Juna Pico RITE on pieni, mutta tehokas koje, jonka 
edistyksellinen teknologia voi mullistaa elämäsi. 

Haluatko hyötyä teknologiasta, joka auttaa sinua 
seuraamaan keskusteluita? Bernafonin ChannelFree™-
äänenkäsittelyn avulla saat puheesta paremmin selvän 
myös haastavissa kuuntelutilanteissa. 

Haluatko hyötyä kojeesta, joka auttaa sinua suodat-
tamaan puheen ja muut tärkeät äänet melun seasta? 
Useiden suuntatoimintojensa ansiosta Juna Pico RITE tukee 
360° äänen tunnistusta.

Haluatko hyötyä kuulokojeesta, joka auttaa sinua 
erityisesti meluisissa ympäristöissä? Erilaiset älykkäät 
melunhallintatoiminnot havaitsevat melunlähteen ja 
suodattavat häiritsevät äänet säästäen siten energiaasi.

Haluatko hyötyä kuulokojeiden käytöstä matka-
puhelimen ja muiden äänilähteiden kanssa? Juna 
Pico RITE voidaan liittää langattomasti useisiin laitteisiin 
Bernafonin SoundGate-laitteen avulla. Musiikkisoittimesi, 
matkapuhelimesi tai julkisen tilan induktiosilmukkajärjes-
telmän ääni välittyy suoraan kuulokojeisiisi. Pienikokoinen 
RC-N-kaukosäädin tai SoundGate App -sovellus parantavat 
kuulokojeittesi käyttömukavuutta entisestään.



Muuta pieni mahdollisuus 
suureksi muutokseksi

Juna Pico RITE tarjoaa ratkaisun hyvin eritasoisiin kuulon-
alenemiin. Voit valita kolmen kuuloketyypin ja useiden 
korvakappaleiden väliltä juuri sinun tarpeisiisi ja mieltymyk-
siisi sopivan mallin. 

Lisätietoja Pico RITE -kuulokojeista ja tarvikkeista löydät 
kotisivuiltamme tai kysymällä kuuloalan asiantuntijaltasi. 



Muuta valikoima
sopivaksi valinnaksi

Juna Pico RITE on saatavilla yhdeksässä eri värissä, 
joista voit valita juuri sinun mieltymyksiisi tai tyyliisi 
sopivan mallin. Fiksu ja huomaamaton muotoilu tekee 
kuulokojeesta lähes näkymättömän korvassa. Voit luottaa 
kuulokojeeseesi ja nauttia elämästäsi täysillä.

antiikin pronssi

metallinen antrasiitti

antiikin pronssi

metallinen hopea

koboltinsininen 

metallinen hopea

pikimusta

metallinen hopea

metallinen antrasiitti

metallinen hopea

metallinen antrasiitti

metallinen hopea

metallinen hopea

metallinen antrasiitti

hiekan beige

metallinen antrasiitti

hiekan beige

metallinen hopea
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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 


