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En förstklassig 
hörselupplevelse

JUNA 
 



Bästa förutsättningar för 
att du ska bli nöjd

 
Vill du höra och förstå vad som sägs även i svåra lyssnings-
situationer? Vårt mål är att göra dig helt nöjd med din 
hörsellösning och till och med överträffa dina förväntningar.

Juna är Bernafons mest avancerade hörapparater. Juna har ett 
system (Audio Efficiency™) som samordnar och optimerar 
hörapparaternas funktioner, så du alltid får bästa möjliga 
lyssningsupplevelse, oavsett ljudmiljö.

Talförståelse
Audio Efficiency™ säkerställer förstklassig 
talförståelse i svåra ljudmiljöer.

Individanpassning 
Juna erbjuder stor flexibilitet för anpassning 
till dina önskemål samt tillbehör för trådlös 
kommunikation, för att passa din livsstil.

Lyssningskomfort
Juna har flera funktioner som bidrar till att ge 
dig en komfortabel lyssningsupplevelse, med 
mindre ansträngning.



Ger ljuden innebörd
 
Med Juna kommer du uppleva förbättrad talförståelse, även 
i svåra ljudmiljöer.

ChannelFree™, vårt beprövade system för signalbehand-
ling som ger ett klart och naturtroget ljud.

i-VC, en intelligent volymkontroll som säkerställer att dina 
hörapparater känner av och anpassar sig till volymföränd-
ringar i olika ljudmiljöer. 

Riktverkan, för att lättare fokusera på vad som sägs och 
avgöra var ljuden kommer ifrån. Juna har flera funktioner 
som samverkar för att optimera din lyssningsupplevelse.

Bullerreducering, för att lättare urskilja tal, speciellt i svåra 
ljudmiljöer. Juna har flera funktioner som samverkar för att 
hantera störande omgivningsljud. 



Trådlösa tillbehör som 
underlättar din vardag

Bernafon har tillbehören som underlättar din vardag. De ger 
dig tillgång till flera ljudkällor och förenklar hanteringen av 
dina hörapparater. 

SoundGate 3 är ett trådlöst tillbehör för 
dina hörapparater. SoundGate 3 fungerar 
som en länk mellan dina hörapparater 
och de ljudkällor du vill höra, t.ex. din 
mobiltelefon eller TV.

SoundGate Mic är en liten mikrofon som 
bärs av personen du talar med. Tillsam-
mans med SoundGate 3 överförs talljudet 
direkt till dina hörapparater vilket hjälper 
dig att höra bättre i bullriga ljudmiljöer.

Med fjärrkontrollen blir det enklare 
att hantera hörapparaternas program, 
volym och funktioner, i synnerhet om 
du upplever att det är lite pillrigt med 
hörapparaternas tryckknappar.

I broschyren för SoundGate kan du lära dig mer om trådlös 
kommunikation. Du kan även besöka bernafon.se eller 
kontakta din audionom för att få mer information.



Juna kan anpassas för att 
möta dina förväntningar

Juna finns tillgänglig i olika modeller, utföranden och 
färger för att tillgodose dina önskemål. Tillsammans med 
din audionom kommer ni hitta en hörsellösning som 
passar just dig.

Modeller: I-Örat
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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

03_SE – 26.05.2015/fle

Att höra och förstå sin omgivning är ett 
grundläggande behov. En hörselnedsättning 
leder ofta till sociala och kommunikativa 
problem. Vi strävar efter att underlätta för 
människor med nedsatt hörsel med hjälp av 
avancerad teknik.

För mer information om hörsel och hörselned-
sättning www.bernafon.com
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