
GØR 20 STØJENDE  
STEMMER TIL 
EN DEJLIG   
FØDSELS DAGSSANG
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For en førsteklasses 
høreoplevelse

JUNA  

HØREAPPARATER



Gør dine prioriteter 
til virkelighed

Ønsker du at kunne høre og forstå selv i svære 
lytteomgivelser? Hos Bernafon gør vi vores bedste for 
at opfylde dine ønsker og levere endnu mere, end du 
forventer.

Juna er Bernafons mest avancerede høreapparatfamilie 
udstyret med Audio Efficiency™ teknologien. Uanset hvilke 
omgivelser du befinder dig i, sørger Audio Efficiency™ 
teknologien for den helt rigtige kombination af funktioner og 
tilbehør til dig.

Tale
Audio Efficiency™ giver en bedre lydkvalitet 
og taleforståelighed i udfordrende 
lytteomgivelser.

Individualisering
Audio Efficiency™ tilbyder flere 
lytteprogrammer og mere trådløst tilbehør, 
så du kan få opfyldt dine individuelle ønsker.

Komfort
Audio Efficiency™ indeholder en række 
avancerede funktioner, der giver dig en 
behagelig og mindre trættende lytteoplevelse.



Gør tilfældige lyde 
til meningsfulde ord

Med Juna høreapparater får du glæde af en forbedret tale-
forståelighed selv i de mest udfordrende lyttesituationer.

ChannelFree™, vores anerkendte signalbehandlings-
system, giver dig en karakteristisk klar og naturlig lyd. 

i-VC, en intelligent lydstyrkekontrol, er en ny og unik 
funktion i Juna, der sikrer, at dine høreapparater reagerer 
mest hensigtsmæssigt på ændringer i lydstyrken og 
tilpasser sig til forskellige lytteomgivelser. 

Retningskarakteristik er også vigtig for at kunne høre 
samtaler mere tydeligt. Derfor har Juna en række 
forskellige retningskarakteristikker, der hjælper med at 
opfange lyd 360° rundt. 

Endeligt er støjregulering meget vigtig for at kunne 
høre en samtale og nyde øjeblikket. Med Juna og dets 
støjreguleringssystemer reduceres uønsket støj.



Gør udfordrende situationer 
til succeshistorier

Bernafon har en række af trådløst tilbehør, der sikrer, at du 
får endnu større succes med dine Juna høreapparater.  

SoundGate 3 giver dig mulighed for 
at lytte til flere lydkilder med dine 
høreapparater. Den er designet til at være 
diskret, behagelig at håndtere og nem at 
bruge. 

SoundGate Mikrofon er en lille 
mikrofon, der bæres af den person, du 
taler med. Når den bruges sammen med 
SoundGate 3, overføres talesignalet til 
dine høreapparater.

RC-N fjernbetjeningen gør det nemt og 
diskret at ændre lydstyrken og skifte 
program på høreapparatet.

Læs vores SoundGate brochure for at få mere at vide 
om, hvordan du kan blive forbundet med omverdenen 
via Bernafons trådløse tilbehør. Du kan også spørge din 
høreapparatspecialist eller besøge Bernafons hjemmeside 
for yderligere information.



Gør et stort valg til noget, 
der er helt rigtigt for dig

Juna findes i flere BTE- og ITE-høreapparatmodeller 
med mange farvemuligheder. Det store udvalg gør, at 
du og din høreapparatspecialist kan vælge de helt rigtige 
høreapparater til dig.

ITE-modeller

CICx/CIC IICCICPITCITCPD/ITCDITEPD/ITED

CPx CP NRN

BTE-modeller

sand  
beige

SABE

metallic 
silver

MSIL

antique 
bronze

ANBR

metallic  
anthracite

MAC

cocoa 
brown

COBR

jet  
black

JEBL

cobalt  
blue

COBU

BTE-farver
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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

01_DK – 29.07.2014

At høre og forstå er grundlæggende menne-
skelige behov. Derfor udgør nedsat hørelse 
og de sociale konsekvenser, det medfører, en 
udfordring for samfundet. Vi tror på en verden, 
hvor mennesker med nedsat hørelse igen kan 
kommunikere uden begrænsninger takket være 
avanceret teknologi.

Læs mere om hørelse og høretab på 
www.bernafon.com


