
ZAMIEŃ ZWYKŁE 
SPOTKANIE W 
NIEZAPOMNIANE 
PRZEŻYCIE
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Dla najwyższej 
jakości wrażeń 
słuchowych

JUNA  

PICO RITE



Zamień zwykły dźwięk w 
coś wspaniałego

Zamień zwykłe spotkanie we wspaniałą przyjacielską 
rozmowę. Spraw, aby usłyszane dźwięki muzyki stały się 
czymś niezapomnianym.

Codziennie otacza Ciebie wiele wspaniałych dźwięków. 
Jeśli jednak Twój słuch nie jest tak dobry jak niegdyś, nie 
masz możliwości doświadczenia większości z nich. Aparat 
słuchowy Juna Pico RITE sprawi, że znów doświadczysz 
całej gamy otaczających Ciebie dźwięków.

Juna Pico RITE jest najnowszym aparatem słuchowym 
firmy Bernafon, funkcjonującym w oparciu o technologię 
”słuchawka w uchu”. Dzięki unikalnemu designowi spełni 
on Twoje oczekiwania w zakresie komfortu używania, 
estetyki oraz funkcjonalności. 



Zamień codzienne wyzwania 
w osobiste sukcesy 

Juna Pico RITE jest bardzo małym, lecz zarazem  
bardzo ”mocnym” i niezwykle zaawansowanym  
technicznie aparatem słuchowym.

Juna Pico RITE zaprojektowano z myślą o Użytkow
nikach mających problemy z rozumieniem mowy.  
Dzięki technologii ChannelFree™ dźwięk jest bardzo czysty, 
zapewniając maksymalną zrozumiałość mowy i najwyższy 
komfort słuchowy w wielu otoczeniach akustycznych. 

Aparaty słuchowe Juna Pico RITE zapewniają bardzo 
dobrą ”orientację słuchową” w przestrzeni. Zaawanso-
wane mikrofony Juna Pico RITE sprawią, że odpowiednio 
usłyszysz dźwięk z każdego kierunku.

Juna Pico RITE zaopatrzono w najlepsze układy  
redukcji słyszenia dźwięków niepożądanych.  
Dzięki kilku systemom, wyspecjalizowanych w tłumieniu 
określonych typów hałasów, doświadczysz bardzo dużego 
komfortu słuchowego, nawet w głośnych środowiskach 
dźwiękowych. 

Juna Pico RITE bezproblemowo współpracuje z  
telefonami oraz różnymi źródłami sygnału audio.  
Aparaty Juna Pico RITE łączą się bezprzewodowo z  
urządzeniem SoundGate, które (również bezprzewodowo) 
komunikuje się z telefonami, telewizorami, odtwarzaczami 
muzyki itp. SoundGate współpracuje również z pętlami  
indukcyjnymi obecnymi w wielu kościołach, teatrach czy 
kinach. Dostępne są dodatkowo: pilot zdalnego sterowania 
RC-N oraz SoundGate App – aplikacja na telefon komórkowy, 
które sprawiają, iż kontrola pracy aparatów staje się łatwa i 
przyjemna jak nigdy przedtem.



Zamień coś niepozornego  
w coś niezwykle istotnego 

Aparaty Juna Pico RITE stosuje się w przypadku różnych 
niedosłuchów oraz najróżniejszych indywidualnych potrzeb 
i oczekiwań Klientów. Trzy rodzaje słuchawki gwarantują 
optymalne dopasowanie aparatu do różnych głębokości 
ubytku słuchu. 

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się 
więcej nt. Juna Pico RITE oraz problemów ze słyszeniem. 
Więcej informacji na w/w tematy możesz również uzyskać 
u swojego Protetyka Słuchu.



Wykorzystaj wielkie 
możliwości wyboru

Dzięki 9 wariantom kolorystycznym obudowa Juna  
Pico RITE może być łatwo dobrana do koloru skóry i włosów 
Klienta oraz jego indywidualnych preferencji estetycznych. 
Niewielkie rozmiary aparatu Juna Pico RITE sprawiają, iż 
stanowi on rewelacyjne rozwiązanie dla Użytkowników 
ceniących sobie komfort, dyskrecję oraz funkcjonalność.

Antyczny brąz

Metaliczny antracyt

Antyczny brąz

Metaliczne srebro

Niebieski kobalt 

Metaliczne srebro

Kruczo-czarny

Metaliczne srebro

Metaliczny antracyt

Metaliczny antracyt

Metaliczny antracyt

Metaliczne srebro

Metaliczne srebro

Metaliczny antracyt

Piaskowy beż

Metaliczny antracyt

Piaskowy beż

Metaliczne srebro
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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

Bezproblemowe słyszenie oraz zrozumienie 
mowy są podstawowymi potrzebami człowieka. 
Ubytek słuchu utrudnia komunikowanie się z 
innymi, stanowiąc jednocześnie istotny problem 
społeczny. Jesteśmy przekonani, że najnowsza 
technologia umożliwia osobom z niedosłuchem 
powrót do normalnego słyszenia.

Więcej informacji nt. słyszenia oraz ubytków 
słuchu znajduje się na www.bernafon.com


