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Zerenassa kiteytyy Bernafonin tuotekehityksen saavuttama kuuloteknologian suuri
edistysaskel. Siksi haluammekin esitellä sen sinulle tavalla, joka on yhtä poikkeuksellinen kuin
itse kuulokoje. Oma lehti on mielestämme täydellinen tapa lanseerata uusin, huipputasoa
edustava kuulokojeemme, sillä se tarjoaa kerrassaan loistavan tavan esitellä kojeen lukuisia
ominaisuuksia. Esittelemme tässä lehdessä muun muassa, miten Zerena tukee vaikeissa
kuulotilanteissa viestimistä – aina teknisistä innovaatioista muotoilun kehitykseen (s. 20).
High Frequency vie sinut matkalle siihen maailmaan, jonka ovet Zerena avaa tuleville
käyttäjilleen. Lehden sivuilla seuraamme kuulokojeen käyttöä arjen haasteissa: oppaanamme
toimii innoittava sveitsiläinen hotellinomistaja nimeltään Charles Frey. Seuraamme Charlesia
aina tämän hotellin käytäviltä (s. 4) paikalliseen suosikkibaariin (s. 28) sekä ulos Sveitsin
kauniisiin maisemiin (s. 26). Sveitsi on myös Bernafonin kotimaa. Näiden esimerkkien avulla
pyrimme kuvaamaan Zerena-kuulokojeiden valtaisaa potentiaalia.
Tämän lehden sivuilta löydät myös Charlesin salaisuudet hyvään, stressittömään ja
menestyksekkääseen elämään: kuinka selvitä taidegallerian avajaisten hälyssä käytävistä
keskusteluista (s. 16) ja miten Zerenan teknologiset innovaatiot, kuten käänteentekevä DECS™,
auttavat häntä selviämään haastavista kuuntelutilanteista. Lisäksi sujahdat Charlesin matkassa
upouuteen Gotthardin rautatietunneliin (s. 23), jossa 200 kilometriä tunnissa kulkevat junat
kiitävät Sveitsin Alppien läpi.
Toivotan viihtyisää matkaa sekä rattoisia lukuhetkiä High Frequencyn parissa!

Erich Spahr,
Bernafonin toimitusjohtaja
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“MENESTYKSENI SALAISUUS:
SYNNYNNÄINEN VIERAANVARAISUUS,
LÄMMIN TERVETULOTOIVOTUS SILMISSÄ
JA HUIPPUTEKNOLOGIAA KORVISSA.”
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KORVAT

AVOINNA
ASIAKKAIDEN
TARPEILLE
Charles Frey on luonnostaan hyvin ihmisläheinen,
ja hotellinomistajalle se on lähes ehdoton edellytys.
Charles on yrittäjäperheen lapsi, ja hän on aina
pienestä pitäen pyrkinyt miellyttämään ihmisiä.
Nyt jo 50-vuotias Frey varttui Bernin Alpeilla, jossa
hänen vanhempansa pyörittivät hurmaavaa hotellia,
joka keräsi vieraita eri puolilta maailmaa. Lapsena
Charles viihtyi hotellivieraiden keskuudessa ja
teini-iässä hän opetteli vanhempiensa johdolla
alan perusteita. Peruskoulun jälkeen hän muutti
Lausanneen opiskelemaan Ecole Hôtelière de
Lausanne -oppilaitokseen, jossa hän suoritti
hotellivirkailijan tutkinnon. Pian valmistumisensa
jälkeen Charles lähti maailmalle ja työskenteli
hotelleissa Pariisissa, Lontoossa ja Hong Kongissa.

Kolme vuotta kierrettyään ja kansainvälisiä trendejä
tarkkailtuaan, hän palasi takaisin Sveitsiin ja
perheyrityksen pariin. Kun Charlesin vanhemmat
alkoivat lähestyä eläkeikää, otti Charles vastuun
hotellista ja yhdessä sisustussuunnittelijavaimonsa
kanssa uudisti sen ilmeen. Liiketoiminta lähti
nousuun, mutta noin seitsemän vuotta sitten
Charles alkoi huomata lievää heikentymistä
kuulossaan, joka vähitellen vain paheni. Hän ei
menettänyt kuuloaan täysin, mutta heikentynyt
kuulo alkoi haitata hänen liike- ja ihmissuhteitaan.
High Frequency jututti Charlesia työstä, perheestä
ja siitä, miten uusi Zerena-kuulokoje auttoi häntä,
palautti elämänilon ja paransi elämänlaatua.
5

HIGH FREQUENCY: Charles, olet hotellinomistaja, aviomies ja
isä. Millainen on tyypillinen päiväsi?
CHARLES FREY: Kuten ehkä osaatte arvata, ei sellaista ole
olemassakaan. Jokainen päivä on erilainen, ja minä nautin siitä.
Kasvoin Bernin Alpeilla kirjaimellisesti vanhempieni omistamassa ja
pyörittämässä hotellissa, joka on ollut perheellämme yli sata vuotta.
Elämä hotellissa oli aina jännittävää, eikä minulla koskaan ollut
tylsää. Käytännössä kuitenkin herään joka aamu viideltä, keitän
pannullisen kahvia, avaan sähköpostini ja tarkistan hotellin varauslistasta, onko kukaan kanta-asiakkaistamme saapumassa hotelliin.
Tämän jälkeen siirryn alakertaan toivottamaan hyvää huomenta
aulan työntekijöille sekä aamiaissalin ihmisille. Joka toinen aamu
teen lyhyen juoksulenkin, ja noin kello seitsemän asetun pieneen
toimistohuoneeseeni, joka sijaitsee vastaanottovirkailijan vieressä.
Koetan kuitenkin välttää työhuoneeseeni lukkiutumista ja sen sijaan
kiertelen ympäri hotellia sekä sen piha-alueita, juttelen työntekijöiden
ja hotellivieraiden kanssa ja tarkistan, että kaikki on kunnossa keittiössä sekä hotellimme viinikellarin, joka on erityinen vastuualueeni.
Hotellillamme on paljon kanta-asiakkaita, joten koetan myös aina
varata aikaa tiedustellakseni heidän vointiaan, kuulumisiaan ja niin
edelleen. Olen huomannut, että tämä henkilökohtainen lähestymistapa saa ihmiset palaamaan hotelliimme uudestaan ja uudestaan.
Hotellin omistajana olet siis jatkuvasti tekemisissä ihmisten kanssa.
Ehdottomasti. Lähetän
sähköpostia, soitan usein
puhelimella tai yhä useammin Skypen kautta sekä
tapaan ihmisiä kasvotusten. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
tapaan hotellin päivä- ja
iltamanagereiden, kirjanpitäjän, pääkokimme sekä
vaimoni Marien kanssa.
Vaimoni on sisustussuunnittelija ja uudisti koko
hotellimme ilmeen sekä
tekee siihen jatkuvasti
pieniä muutoksia pitääkseen tilan nuorekkaana.
Vanhempieni
aikana
hotelli näytti aivan erilaiselta. Tuolloin sisustus oli
sanalla sanoen vanhahtava. Kun he jäivät eläkkeelle
suljimme hotellin vuodeksi
ja, vanhempieni siunauksella, toteutimme kaikki
tarvittavat peruskorjaukset
sekä uudistimme paikan
ilmeen. Nyt hotelli on modernimpi, mutta silti yhä lämmin ja kotoisa.
Näyttävien avajaisten jälkeen saimme suitsuttavia arvosteluja, ja
nyt olemme kiireisempiä kuin koskaan ennen. En kuitenkaan olisi
millään voinut tehdä kaikkea tätä ilman vaimoani.
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Ja teillä on myös lapsia, eikö totta?
Kyllä, meillä on kaksi lasta: 16-vuotias Claude ja 14-vuotias Claire. He käyvät koulua lähistöllä ja, kuten minä heidän iässään,
työskentelevät hotellilla viikonloppuisin. Vanhempani iskostivat
minuun vahvan työmoraalin pitämällä minut mukana hotellin
arjessa. Jonkin ajan kuluttua askareet eivät tuntuneet enää työltä.
En ole varma, haluaako kumpikaan lapsistani jatkaa perheyrityksen parissa; se on heidän oma päätöksensä. Haluan silti näyttää
heille, millaista hotellin pyörittäminen on, sillä se on osa minua.
Perheeseemme kuuluu myös Bernie-koira, joka on berhardilainen.
Onnistutteko koskaan pitämään lomaa hotellista?
Tottahan toki. Hotellimme henkilökunta on erittäin asiantuntevaa,
ja minulla on heihin täysi luotto.
Lomailemme joka kesä koko perheen kanssa. Tosin vaimoni ja minä
emme voi myöskään vastustaa pientä
kenttätutkimusta. Me suorastaan
odotamme hotelleissa yöpymistä!
Meidän on pakko, jotta saamme
tietää, mitä kilpailijamme tekevät,
mitkä ovat alan uusimmat trendit ja
miten asiakkaat reagoivat niihin. Koetamme myös lomailla talvisin,
kun lapsilla on loma. Talviloman pito ei aina onnistu, koska hotellissamme on tuolloin sesonki päällä, mutta yritämme silti irtautua
kiireestä. Kuten kesällä, rytmitämme loman yöpymällä yhdessä tai
kahdessa hotellissa.

“Jouduin
jatkuvasti
kysymään:
Mitä?”

sä tämän viineistä ja tilasin vahingossa väärää vuosikertaa – ainakaan
se ei ollut sitä, mitä minun oli tarkoitus tilata. Tajusin virheeni vasta
kun tilaus saapui perille. Onneksi valmistaja suostui ottamaan viinin
takaisin, mutta tilanne oli hyvin kiusallinen. Toisen kerran otin
puhelimitse vastaan varauksen pariskunnalta, joka on vieraillut
hotellissamme jo vuosikymmenien ajan. Asiakkaat pyysivät saada
majoittua juuri siinä huoneessa, jossa on erityisen kaunis näkymä ja
jossa mies oli kosinut vaimoaan. Tämä yksityiskohta jäi kuitenkin
puhelussa epäselväksi, enkä siten myöskään antanut heille heidän
pyytämäänsä huoneeseen. Tuon tapauksen jälkeen vaimoni totesi
minulle: “Sinun on pakko tehdä jotain kuulollesi”. Ja niin minä tein.

Entä kotona ollessa? Onko sinulla aikaa harrastuksille, vai oletko
hotellilla vuorokauden ympäri?
En sentään! Meillä kaikilla on omat harrastuksemme, muutoin
tulisimme varmaan hulluksi. Kuten sanoin, olen erittäin kiinnostunut viineistä ja viininviljelystä. Se on suorastaan intohimoni, ja
vaikka pääkokkimme vastaa hotellin ruoasta, on viinilista minun
vastuullani. Olemme erikoistuneet sveitsiläisiin viineihin, jotka
omasta mielestäni saavat liian vähän huomiota osakseen. Naapurimaamme ovat toki viinin asiantuntijoita, ja pyrin aina mahdollisuuksien mukaan vierailemaan viinitiloilla niin kotimaassani kuin
Ranskassa ja Italiassa. Täällä Bernin Alpeilla luonto tulee vastaan
heti ulos astuttaessa, ja käymme usein vaellusretkillä koko perheen
voimin. Lisäksi monet hotellimme vieraista saapuu vaeltamaan.
Hotellimme läheltä kulkee lukuisia vaellusreittejä niin tottuneille
kuin vasta-aloitteleville vaeltajille. Se on loistavaa, ja usein päädymme
keskustelemaan vaeltamisesta vieraidemme kanssa. Vaimoni, joka
työskentelee suunnittelun ja taiteen parissa, käy myös usein taidegallerioiden avajaisissa Baselissa ja Zürichissä, jonne ajamme autolla.
Avajaiset ovat hänelle myös hyvä tapa verkostoitua. Lisäksi vaimoni
on ahkera lukija, minkä vuoksi hotellistamme löytyy myös pieni
kirjastohuone. Olen itse ahkera jazz-musiikin kuuntelija ja keräilen
jazz-levyjä – tietenkin vinyyleinä. Soitan myös tenorisaksofonia,
vaikkakin kehnosti, sillä musiikki on erinomainen tapa rentoutua.
Hotellin pyörittäminen on kaikista hyvistä puolistaan huolimatta
varmasti stressaavaa työtä?
Mikä on työsi stressaavin
puoli?
Hmm. Stressiä ei aiheuta
mikään yksittäinen tekijä.
Esimerkiksi huono sää vaikeuttaa työtämme, mutta
eniten päänsärkyä aiheuttavat tilanteet, joissa viestintä
katkeaa. Enkä tarkoita nyt
viestintäteknologiaa! Meillä on erittäin luotettava ja nopea wifi-yhteys.
Ei, eniten stressiä minulle ovat aiheuttaneet ihmisten välisen viestinnän katkokset. Ja niistä voin syyttää vain itseäni.

“Suhtauduin
asiaan hyvin
nuivasti.”

Mitä tarkoitat?
Noin kuusi tai seitsemän vuotta sitten havahduin hitaasti siihen, että
kuuloni oli heikentynyt. Itse asiassa vaimoni huomasi muutoksen
ensin. En enää reagoinut tavallisiin arkipäiväisiin kysymyksiin tai
huomautuksiin, ja jouduin jatkuvasti kyselemään: “Mitä?” Oman
vaimon ja lasten kanssa nämä ongelmat ovat toki harmillisia, mutta
tilanne on kiusallisempaa, kun kyseessä on liikekumppanit. Kuten
mainitsin, toimin hotellimme epävirallisena viiniasiantuntijana.
Puhuin erään kerran Valais’ssa olevan viininviljelijän kanssa Skypes-

Mitä teit sitten?
Suhtauduin asiaan aluksi hyvin nuivasti. En ollut vielä edes viittäkymmentä, ja jo nyt minun piti hankkia itselleni kuulokoje? Niitähän
näkee ainoastaan vanhuksilla. En ymmärtänyt, miten olin päätynyt
tähän tilanteeseen. Juoksin joka toinen päivä, vaeltelin luonnossa
viikonloppuisin ja harrastin myös vuoristopyöräilyä. Mistä joutuisin
luopumaan seuraavaksi?

TEKNIIKKAVINKKI #1

RAJATON
KUULEMINEN

Ääniympäristöt elävät ja muuttuvat koko ajan.
Hiljaisuuden ja rauhan voi rikkoa niin puhelimen
soiminen (tai värinä), ovikello kuin ihmisääni. Jokainen
näistä tilanteista on dynaaminen ja nopeasti muuttuva.
Perinteiset kuulokojeet jakavat ääniympäristöt jäyhästi
eri lokeroihin ja vahvistavat ääniä yksinkertaistetun ja
staattisen kaavan mukaan. Bernafonin uusin teknologia
on dynaaminen ympäristöäänien hallintajärjestelmä
DECS™, joka reagoi välittömästi alati muuttuvaan
ääniympäristöön. DECS™-teknologian ansiosta Zerena
tarjoaa saumattoman ja rajattoman kuuntelukokemuksen
joka tilanteessa ja hetkessä.
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In Switzerland
they speak
four languages.
But only one
when it comes
to quality.
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Made of Switzerland.

TEKNIIKKAVINKKI #2

DECS™ -TEKNOLOGIA
PÄHKINÄNKUORESSA
Zerena-kuulokojeiden uusi DECS™-teknologia
tarjoaa kuulokojeen käyttäjälle dynaamisia
ominaisuuksia, jotka reagoivat jatkuvasti
muuttuviin ääniympäristöihin missä ja
milloin vain.
• Koje tarkkailee ja analysoi jatkuvasti käyttäjää
ympäröivää ääniympäristöä.
• Dynamic Noise Management™ poistaa
tehokkaasti melua vaarantamatta puheen
ymmärrettävyyttä.
• Dynamic Amplification Control™ taas analysoi
dynaamista ympäristöä ja varmistaa äänten
optimaalisen vahvistuksen.
• Dynamic Speech Processing™ vahvistaa
äänisignaalia tarkasti, jotta puheen
ymmärrettävyys säilyy kaikissa
kuuntelutilanteissa.

Sitten eräs hotellimme sveitsiläisistä kanta-asiakkaista
kysyi, olinko kuullut Bernissä päämajaansa pitävästä Bernafonista. Yritys oli minulle täysin tuntematon, vaikka
olen kotoisin tästä kantonista. Vieras kehotti minua tutustumaan siihen, sillä
hänen veljellään,
joka oli alle 50-vuotias rockmuusikko
ja minun tapaani
hyvin vastahakoinen
kuulokojeiden suhteen, oli ollut hyviä kokemuksia yrityksestä. En halua kerskailla, mutta meidät sveitsiläisethän
tunnetaan tarkkuudestamme, junistamme ja kelloistamme,
mutta mieleeni ei ollut koskaan tullut tutustua kuulokojeisiimme. Kokeilin yrityksen uusinta, Zerena-mallista
kuulokojetta, joka kuuloalan ammattilaisten mukaan sopisi
minulle täydellisesti. Ja he olivat täysin oikeassa: Zerena on
elämäni kannalta käänteentekevä.

“Zerena on
elämäni kannalta
käänteentekevä.”

Kuinka niin? Mikä tekee Zerenasta niin erityisen?
Hyvä kysymys. Kuten olette ehkä huomanneet, olen
hyvin aktiivinen ja liikun jatkuvasti paikasta toiseen.
Kuuloni joutuu jatkuvasti sopeutumaan toimistohuoneeni
hiljaisuudesta Skype-puheluun tai siihen, että joku säntää huoneeseeni kysyäkseen jotain, tai keittiön meluun
ja hälinään. Zerenan kanssa ääniympäristöstä toiseen
liikkuminen on saumatonta, ja kuulokojeeni reagoivat
välittömästi tilanteen muutokseen. En ole insinööri, mutta
heidän käyttämänsä huipputeknologia sopii minulle täydellisesti. Lisäksi kuulokojeeni ovat erittäin mukavia. Voin
rehellisesti sanoa, että toisinaan jopa unohdan, että ne ovat
korvissani. Enkä myöskään usko, että monikaan huomaa
niitä tai jos huomaavatkin, eivät ne kerää katseita samalla
tavalla kuin aiempien vuosikymmenien mallit. Zerena on
huomattavasti virtaviivaisempi ja oikeastaan aika “siisti”.
Meille, jotka yhä koetamme olla nuorekkaita, sillä on väliä.
Olet siis täysin tyytyväinen Zerenaa?
Ehdottomasti! Se on palauttanut elämäniloni.
Sepä mukava kuulla. Kiitoksia ajastasi ja haastattelusta,
Charles. Toivomme sinulle ja hotellillesi onnea ja menestystä.
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“TYYLINI SALAISUUS:
PUKU PARIISISTA, KENGÄT MILANOSTA
JA KUULOKOJEET SVEITSISTÄ.”

Zerena BTE 105
on tyylikkään yksinkertainen.
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Tyylikkäim
mät kokon
aisuudet ko
usein yksin
ostuvat
kertaisista
elementeis
tä.

Zerena sopeutuu hyvin myös
naiselliseen tyyliin.
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Hillityt värit eivät kerää katseita,
mutta tekevät suuren vaikutuksen.
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Tyylistä ei tarvitse tinkiä
myöskään arkisin.

Zerena-kuulokojeet on
saatavilla yhdeksässä eri
väriyhdistelmässä, kuten
beigenä, pikimustana,
suklaanruskeana
tai metallinhopeisena, kuten
kuvan miniRITE T.
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“ONNISTUNEEN AVAJAISILLAN SALAISUUS:
VAIMONI VASEMMALLA PUOLELLANI, TYTTÄRENI OIKEALLA
JA ZERENA MOLEMMISSA KORVISSA.”
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SILMÄT JA KORVAT
TARKKANA
Charles Freyn vaimo Marie on menestyvä
sisustussuunnittelija, joka vastasi Freyn
perhehotellin ilmeen uudistuksesta. Marie
tunnetaan myös Sveitsin kukoistavissa
nykytaidepiireissä, ja hän saa usein kutsuja
niin Zürichissä kuin Baselissa järjestettäviin
avajaisiin. Charlesille ja Marielle nämä
tilaisuudet tarjoavat tilaisuuden tutustua
taiteeseen ja verkostoitua. Tämän vuoksi heidän
on jatkuvasti oltava sekä silmät että korvat
tarkkana.
Kuten kaikki taiteilijat ja taiteen ystävät
tietävät, avajaiset eivät ole paras ajankohta
taiteesta nauttimiseen tai sen tulkitsemiseen.
Galleria on usein täynnä vilinää ja vilskettä,
ja teosten sijaan huomion varastavat ihmiset.
Mitä enemmän ääntä ja ihmisiä, sitä suurempi
menestys avajaiset ovat. Avajaisissa ääntä ja
kuvaa tulee usein joka suunnasta: Ensiksi ovat
itse teokset, sillä nykytaide on enää harvoin
vain staattisia maalauksia ja valokuvia. Sen
sijaan teokset ovat usein joko installaatioita tai
mediataidetta, joihin on voitu yhdistää ääntä
tai videota. Toiseksi illan ohjelmaan kuuluu
usein joko taiteilijan tai galleristin pitämä
puhe. Näiden lisäksi ovat illan aikana käytävät
keskustelut niin kasvotusten kuin ohimennen
kuultuina. Muutaman metrin päässä käytävä
väittely saattaa nimittäin olla lähes yhtä
kiinnostavaa kuin se, jossa on itse osallisena.
Hyvää tarkoittava “jutustelu” on yhtä olennainen
osa onnistuneita avajaisia kuin esillä oleva
taide. Taiteen sisäpiiriläisille avajaisillat ovat
paitsi hupia myös työtä, joten tehdäkseen työnsä
hyvin, heidän on oltava valmiita omaksumaan
tietoa niin silmin kuin korvin.
17

Baselissa sijaitseva Galerie Katapult esitteli vastikään kolumbialaisen
taidemaalari Javier Bernal Arevalon töitä.

Charles ja Marie nauttivat avajaisillan jutustelusta Galerie Katapultissa.

Charles nostaa esiin erään esillä olevista
teoksista.

Sosiaalisissa tilanteissa on tärkeää kuulla ja
tulla kuulluksi.

Gallerian avajaisissa keskustelut ja “jutustelu” ovat yhtä tärkeitä kuin itse taide. Siksi kuuntelu
on avainasemassa.

TEKNIIKKAVINKKI #3

ÄÄNTEN TARKKA VAHVISTUS
JOKA TILANTEESSA

Saksalaisen Jan Herzbergin öljymaalaus on
esillä Galerie Katapultissa.
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Dynamic Amplification Control™ erottelee äänen ja melun toisistaan,
jolloin kuulokoje vahvistaa juuri oikeita ääniä ja huolehtii niiden
selkeydestä. Koje vahvistaa puhetta tarpeen mukaan ja estää ei-haluttujen
äänten liiallisen vahvistumisen. Dynamic Amplification Control™ mittaa
sekä pitkä- että lyhytkestoisia äänisignaaleja ja lähettää järjestelmälle tiedon
siitä, kuinka paljon kompressiota ja vahvistusta ääni tarvitsee.
Näin kuulokoje tarjoaa ympäristöön sopivaa saumatonta ja optimaalista
vahvistusta joka hetki.
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KUINKA LUODA INSPIROIVA TILA TAITEELLE
Sveitsiläinen Baselin kaupunki tunnetaan monista asioista. Otollisesti Rein-joen mutkassa
sijaitseva kaupunki on tunnetusti kävelymatkan päässä niin Ranskan kuin Saksan rajasta.
Myös monen merkittävän sveitsiläisarkkitehtiyrityksen pääkonttori sijaitsee Baselissa, ja
kaupungissa on lukuisia maailman parhaiden arkkitehtien suunnittelemia rakennuksia. Baselissa
järjestetään yksi Sveitsin suosituimmista karnevaaleista, ja sieltä on kotoisin myös maan paras
jalkapallojoukkue FC Basel 1893. Baselin kukoistava taidekenttä houkuttelee paikalle myös
kansainvälisten taidemarkkinoiden vaikutusvaltaisimpia tekijöitä.

Galerie Katapult on tervetullut lisä kaupungin
taidepiireihin. Kivenheiton päässä kaupungin läpi
kulkevasta Rein-joesta sijaitseva galleria avasi ovensa
vuonna 2008, ja sen perustajat Julia ja Roland MeyerhansSoto ovat erikoistuneet erityisesti Latinalaisen Amerikan
nykytaiteilijoihin.
Vuoden 2017 alussa galleria esitteli kolumbialaisen Javier Bernal
Arevalon sekä saksalaisen Jan Herzbergin maalauksia. Arevalo
tunnetaan erityisesti latinalaisamerikkalaista lajia edustavasta
muotokuvataiteestaan, mutta myös maalauksistaan, piirustuksistaan ja installaatioistaan.
Teoksissaan Arevalo käsittelee usein sukupuolen ja kolonialismin teemoja sekä havaintojen
ja todellisuuden, yksityisen ja julkisen sekä uskonnollisen ikonografian ja teknologian välisiä
jännitteitä. Hänen mukaansa teokset kyseenalaistavat “kykymme erottaa fakta ja fiktio toisistaan”.
Herzberg, joka on siviiliammatiltaan lääkäri, vuorostaan työstää
usein kollaaseja ja hiilipiirroksia, mutta tunnetaan etenkin
suurikokoisista öljy- ja akryylimaalauksistaan. Arevalon tapaan
hän on erikoistunut muotokuviin, ja hänen kohteinaan ovat
usein populaarikultuurin hahmot, kuten poliitikot, Hollywoodnäyttelijät sekä toiset taiteilijat.

Siinä missä Arevalon lähestymistapa on hillittyine
väreineen ja sävyineen naturalistinen ja lähes tieteellinen, Herzbergin teoksia
värittävät räikeiden värien pilkahdukset, luoden hämmentävän vaikutelman,
jossa figuratiivinen ja abstrakti yhdistyvät. Molempien taiteilijoiden teokset ovat
voimakkaita ja hallusinatorisia puhutellen kaikkia aisteja.
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Swissear, 2005: Kuulokoje Sveitsin lipun
väreissä.

PHOX, 1988: Kuulokojeet voitiin ensimmäistä
kertaa ohjelmoida digitaalisesti.

Audioflex, 1996: Ensimmäinen etäohjattava
kuulokoje.

H-Series, 1963: Bernafonin ensimmäinen korvantauskoje.

Smile, 1999: Laaja valikoima digitaalisia kuulokojeita aina
huomaamattomista korvakäytäväkojeista tehokkaisiin
korvantauskojeisiin.

A2 1-Pack, 1946: Ensimmäinen sarjatuotettu, kannettava kuulokoje.

Symbio, 2002: Maailman ensimmäinen digitaalinen ChannelFree™kuulokoje.
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, KEVYEMPI,
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Muotoilu on kaikkialla. Oli kyseessä sitten jugend,
modernismi, art deco tai Bauhaus, tutkijat, opiskelijat
kuin taiteilijatkin ovat kiinnostuneita muotoilun
historiasta ja yksityiskohdista. Toisen maailmansodan
loputtua suuntauksia on tullut jatkuvasti lisää, muun
muassa minimalismi, postmodernismi, leikkisä Memphisryhmä sekä kaikkialla läsnä oleva skandinaavinen tyyli.

Chronos, 2011: Ensimmäinen korvantauskoje,
jossa Audio Efficiency™-teknologiaa.

Muotoilu käsittää sekä talot, joissa asumme, että tuolit,
joilla istumme. Se vaikuttaa siihen, miten laitamme
ruokaa tai keitämme kahvimme. Erityisen vahvasti se
on läsnä käyttämässämme teknologiassa. Tietokoneet,
kannettavat musiikkisoittimet ja jopa kuulokojeet ovat
vuosikymmenien aikana kehittyneet pienemmiksi ja
kevyemmiksi.
Bernafon on pitkään johtanut kuulokojeiden kehitystä,
ja Zerenassa – sen eleganteissa kaarissa ja pehmeissä
väreissä – yritys on onnistunut luomaan toistaiseksi
virtaviivaisimman ja esteettisesti miellyttävimmän
kuulokojeen.

Brite/Vérité 2008/2009: Red Dot -muotoilupalkinnon voittaja.

Zerena, 2017: Vihdoin se on täällä! Bernafonin ensimmäinen kuulokoje, joka sisältää sekä DECS™- että langatonta kaksoisradiotekniikkaa.
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L É M A N

G R A N D

B L E U

Inspired by the romantic beauty of Lake Geneva, the new Leman Grand Bleu will surprise as much as it
dazzles. Finely engraved waves, magnified by a translucent blue varnish, call to mind all the splendour
of the crystalline waters. Available as a fountain pen, rollerball, ballpoint and mechanical pencil.
Caran d’ Ache. Swiss Made excellence since 1915.

carandache.com
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“SALAISUUTENI MUKAVAAN
MATKUSTAMISEN:
IKKUNAPAIKKA, 220 KM/H:N HUIPPUNOPEUS JA
BLUETOOTH® -YHTEYS KUULOKOJEISIIN.”

Charles rentoutuu matkapuhelimensa ja Zerenan avulla
junan lähestyessä uutta Gotthardin rautatietunnelia.
23

NUOLEN NOP
JA REN
LÄPI GOT
UUDEN RAUTATIET
Gotthardin rautatietunneli avattiin kesäkuussa
2016 raikuvien suosionosoitusten säestämänä
– ja syystä. Yhteensä 17 vuotta kestänyt rakennusprojekti kuljettaa nyt ihmisiä Alppien
läpi entistä suoremmin ja nopeammin. Kuten
sitä edeltäneet vuoden 1882 rautatietunneli
ja vuoden 1980 autotunneli, on Gotthardin
uusi rautatietunneli yksi historian suurimmista insinöörityön saavutuksista. Tunnelit,
etenkin niistä uusin, ovat yksi sveitsiläisen
nerokkuuden, täsmällisyyden, käytännöllisyyden ja laatutyön tunnetuimpia – kenties jopa
tunnetuin – hedelmä. Gotthardilla onkin erityinen paikka sveitsiläisten sydämissä. Alkuperäisestä rautatietunnelista kertova elokuva
jopa esitettiin Alppien eteläpuolella sijaitsevan
Locarnon elokuvajuhlien päänäytöksissä.

Sveitsin kansallisen rautatieyhtiön SBB:n junilla matkustaminen on mainio tapa nauttia
maan henkeäsalpaavan kauniista maisemista.
Gotthardin rautatietunneliin saavuttaessa näköala kuitenkin katoaa pitkäksi aikaa: 57 kilometriä pitkä tunneli on todellisuudessa koko
maailman pisin, ylittäen Japanin Seikan-tunnelin 4 kilometrillä ja Englannin kanaalin
alittavan tunnelin 7 kilometrillä. Oikeastaan

Erstfeld
Gotthardin pohjatunneli
(57 km)

Biasca
Locarno
Lugano

rautatietunneli koostuu kahdesta tunnelista,
joissa liikenne kulkee päinvastaisiin suuntiin.
Se on myös maailman syvin rautatietunneli,
minkä ansiosta junat voivat tasaisella ja suoralla radalla kiihdyttää lähes huippuvauhtiinsa. Uuden tunnelin ansiosta matka-aika
Zürichistä Milanoon lyhenee jopa 40 minuutilla. Sen seurauksena matkustajat joutuvat
kuitenkin viettämään pitkän ajan, lähes 20
minuuttia, ilman näköaloja, pelkkä puhelin
viihdykkeenään.
Näissä tilanteissa kuulokojekäyttäjä osaa
todella arvostaa Zerenan kaltaista huippukojetta. Zerena on rakennettu tehokkaalle
alustalle, jonka prosessointinopeus on erinomainen. Se sisältää myös langatonta kaksoisradio-tekniikkaa, joka perustuu 2.4 GHz:n
Bluetooth®-yhteyskäytäntöön mahdollistaen
äänen suoratoistamisen suoraan kuulokojeen
kuulokkeeseen sekä lähikentän magneettisen
induktion (NFMI) hyödyntämiseen. Toisin
sanoen Zerena on välittömämpi ja nopeampi.

PEUDELLA
NTOUTUEN
TTHARDIN
TUNNELIN

Gotthardin rautatietunnelin rakennustyöt
aloitettiin virallisesti vuonna 1999, ja se
avattiin 1. kesäkuuta 2016. Tunnelin läpi
kiitää päivittäin jopa 50 matkustajajunaa,
jotka voivat parhaimmillaan kulkea jopa
250 kilometrin tuntinopeudella.
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SVEITSIN 6 PA
ZENTRUM PAUL KLEE
Paul Klee on yksi Sveitsin arvostetuimmista taiteilijoista, jota
rakastetaan myös maailmalla. Vuonna 2005 avattu, italialaisen
tähtiarkkitehti Renzo Pianon suunnittelema Zentrum Paul
Klee -museo sijaitsee Sveitsin pääkaupungin Bernin laitamilla,
lähellä taiteilijan synnyinkotia sekä Bernafonin pääkonttoria.
Museoon on koottu lähes puolet taiteilijan teoksista.
Rakennus itsessään on jo taideteos: sen aaltoilevat muodot
mukailevat ympärillä kumpuilevaa maalaismaisemaa – vaiko
sittenkin ääniaaltoja?

MADONNA DEL SASSO

REININ PUTOUKSET
Euroopan suurimmat vesiputoukset ovat Rein-joessa sijaitsevat Reinin
putoukset. Putoukset sijaitsevat Schaffhausenin kaupungin kupeessa
lähellä Saksan rajaa, ja ne ovat kerrassaan henkeäsalpaavan kaunis näky.
Putoukset inspiroivat myös kuuluisaa englantilaista taidemaalari J. M.
W. Turneria, joka ikuisti ne vuonna 1841 valmistuneessa teoksessaan.
Reinin putousten kuohut ja pauhu jättävät unohtumattoman muiston, ja
niitä voi katsella – ja kuunnella – niin veneestä, näköalatasanteilta kuin
läheiselle pienelle saarelle pystytetystä Wörthin linnasta.

Ticinon kantonissa katolisia kirkkoja löytyy lähes jokaisen
notkelman takaa. Niistä tunnetuin on Madonna del Sasso,
1400-luvulla rakennettu pyhiinvaelluskirkko ja pyhäkkö,
joka sijaitsee Orselinan vuoristokylässä Locarnon kaupungin
yläpuolella. Tarinan mukaan se on perustettu paikkaan, jossa
Neitsyt Maria ilmestyi fransiskaanimunkki Bartholomeo da
Ivrealle. Vuorenhuipulla sijaitsevassa kirkossa vierailevien
täytyy joko kiivetä noin 20 minuuttia vehreiden puiden lomassa
kiemurtelevaa vuoripolkua tai vähemmän seikkailunhaluisina
nousta huipulle funikulaarilla, joka lähtee Locarnon keskustasta.
Luostarin ohi kulkee myös lukuisia vaelluspolkuja, ja sieltä
avautuu lumoava näkymä läheiselle Lago Maggiore -järvelle.

Copyright: KKL Luzern
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ARASTA

PYHÄN GALLUKSEN LUOSTARIN
KIRJASTO

MATKAKOHDETTA

MATTERHORN
Sveitsissä on lukuisia unohtumattomia matkakohteita, mutta mikään niistä
ei vedä vertoja Matterhornille. Vaikka tämä “vuorten vuorenakin” tunnettu
laki on vasta Alppien kuudenneksi korkein huippu, koristaa se silti lukuisia
mukeja, hattuja ja t-paitoja. Myös vuoren lähellä sijaitseva Zermatt kuhisee
turisteja ympäri vuoden. Harva kuitenkaan uskaltautuu kiipeämään jyrkkää
vuorenrinnettä tyytyen sen sijaan ihailemaan sitä kaukaa maalaisromanttisten
hotellien tai lomamökkiensä ikkunoista sekä vaellusreittiensä varrelta.

SHHHH!
Sveitsin itäpuolella sijaitsevasta St. Gallenin
kaupungista löytyy vuonna 1759 rakennettu
Pyhän Galluksen luostarin kirjasto. Se on paitsi
maan vanhin kirjasto myös yksi koko maailman
vanhimmista. Kirjaston kokoelmaan sisältyy lähes
170 000 kirjaa, käsikirjoitusta ja muuta tallennetta,
joista osa on peräisin jopa 700-luvulta. Tähän
barokkikirjastoon astuessaan voi tuntea astuvansa
ajassa taaksepäin.
Vaikka kirjasto on verrattain suosittu museo, on se
myös yleisölle avoin ja toimii yhä lainakirjastona.
Hiljaisuus otetaan täällä kuitenkin vakavasti.
Kirjaston ylellisessä lukusalissa voi jopa kuulla
höyhenen putoavat, joten kuiskaaminen on
suotavaa. Kohde onkin loistava paikka perehtyä
historiaan ja arkkitehtuuriin.

TEKNIIKKAVINKKI #4
KKL
KKL on kuvankauniin Vierwaldstättersee-järven
rannalla sijaitseva kulttuuri- ja tapahtumakeskus, joka
kerää katseita kuuluisan ulokekattonsa ansiosta. Keskus
tunnetaan myös erinomaisesta akustiikastaan, minkä
vuoksi siellä järjestetään vuosittain yksi maailman
arvostetuimmista klassisen musiikin tapahtumista,
Luzernin musiikkifestivaali. Kulttuurikeskuksen
pääsalissa järjestetään toisinaan myös pop- ja jazzkonsertteja. KKL:ssä voi myös viettää kokonaisen
päivän, sillä se sisältää useita ravintoloita sekä oman
taidemuseon.

PAREMPAA PUHEEN
YMMÄRRYSTÄ

DECS™-teknologiaan sisältyvä Dynamic Amplification Control™
on niin nopea ja tarkka, että myös mumina muuttuu kuuluvaksi.
Käyttäjän ei tarvitse huolehtia siitä, minkälaisessa ympäristössä
hän on, sillä tekniikka tarjoaa juuri sopivan määrän vahvistusta
ja kompressiota varmistaen parhaan mahdollisen puheen
ymmärrettävyyden. Lopputuloksena väsyt vähemmän, kun kuulet
hiljaisissa tai meluisissa ympäristöissä käydyt keskustelut. Zerena
hyödyntää Bernafonin kehittämää ChannelFree™-signaalinkäsittelyä,
joka tarjoaa entistä tarkempaa ja parempaa vahvistusta.
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Baarit ovat erinomaisia paikkoja vapaamuotoisille
keskusteluille, mutta vain jos voitte kuulla toisenne
puheensorinan seassa.

“SALAISUUTENI RE
YHDEKSÄN DESIÄ KOO
LIMEMEHUA JA KAKSI P

TEKNIIKKAVINKKI #5

TEHOKASTA
MELUNHALLINTAA

Kahdella pienellä kuulokojeella voi olla suurikin merkitys: Zerenan Dynamic Noise
Management™ on ainutlaatuinen melunhallintatekniikka, joka yhdistää edistyksellisen
suuntatoiminnon ja melunhallinnan yhteen koordinoituun järjestelmään. Dynaaminen
suuntatoiminto- ja dynaaminen melunhallinta -ominaisuuksiensa avulla koje erottaa puheen
salamannopeasti melusta ja vähentää häiritseviä meluääniä. Ne tarjoavat maksimaalista
joustavuutta nopeasti muuttuvassa ääniympäristössä sekä optimaalisen kuuluvuuden
ympäröivän puheen ymmärtämiseksi.

28

SAISIKO OLLA
MOCKTAIL?

ENTOUTTAVAN ILTAAN:
OKOSVETTÄ, YKSI DESI
PIENTÄ KUULOKOJETTA.”

Mocktailit eli alkoholittomat cocktailit olivat
pitkään pilkan kohde: myös alkoholista kieltäytyvät
ja niin sanotut bilekuskit nyrpistivät nenäänsä
niille. Viimeisen muutaman vuoden aikana näistä
“vale-cocktaileista” on kuitenkin tullut luovien
baarimestareiden ja herkuttelijoiden lempilapsi, ja
nykyään ne ovat paitsi kunnioitusta herättäviä myös
erittäin trendikkäitä. Selitys on hyvin yksinkertainen.
Erilaisista mehuista, maustetuista vesistä, hedelmistä
ja vihanneksista sekä jäästä koottavissa yhdistelmissä
vain taivas on rajana. Esimerkiksi kirpeästä
kirsikkamehusta,
soodavedestä, limestä
ja sokerista voi taikoa
korkeaan lasiin Cherry
Lime Rickeyn. Entä
mitä saadaan yhdistämällä kookosvettä, vesimelonia
ja steviaa? Lisää vain appelsiinikihara ja muutama
viinirypäle koristeeksi ja sinulla on Watermelon Fizz!
Terveellisyytensä ja herkullisuutensa lisäksi mocktailit
ovat usein erittäin värikkäitä, mikä tekee niistä
silmänruokaa etenkin kesähelteellä. Niiden avulla
myös ihmiset, jotka eivät juo alkoholia, voivat nauttia
baarikulttuurista ja pitää hauskaa. Turha siis ivata!

“Mocktailit ovat
silmänruokaa.”
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ME ♥ NÄITÄ 4
MOCKTAILIA
KOOKOS-KURKKULIME-MINTTU COOLER
Ainesosat: 9,5 dl kookosvettä, n. 1 dl limemehua, 2 kurkkua ohuina
siivuina, ½ dl sokeria (vapaaehtoinen), ½ dl hienonnettuja
mintunlehtiä Ohjeet: Sekoita keskenään kookosvesi, kurkut, limemehu,
sokeri sekä mintunlehdet. Laita kylmään tunniksi. Tarjoile mocktailit.

CHERRY LIME RICKEY
Ainesosat: 6 tuoretta kivetöntä kirsikkaa, ½ lime kolmeen osaan
lohkottuna, 2 teelusikallista sokeria, 90 ml giniä (vapaaehtoinen),
2½ dl jäämursketta Ohjeet: Aseta kirsikat, limelohkot ja sokeri
cocktailravistimeen. Murskaa hedelmät ja sokeri sekaisin
survimella tai puulusikalla, kunnes niistä vapautuu mehu ja
hedelmäinen tuoksu. Lisää gin sekä jäämurske. Peitä kannella
ja ravista voimakkaasti tai hämmennä noin 30 sekuntia, kunnes
juoma on viileä ja sekoittunut. (Nyrkkisääntönä on, että juoma
on valmis, kun ravistimen pinta alkaa huurtua.) Tarjoile isossa
grogilasissa.

WILD CAT COOLER
Ainesosat: 2½ dl mustikoita, 2½ dl vettä, 2½ dl sokeria, 1 sitruunan mehu,
vettä Ohjeet: Mittaa mustikat, sokeri ja vesi isoon pannuun ja kiehauta.
Laske lämpöä ja anna kiehua 15 minuutin ajan. Valuta seos siivilän läpi ja
siirrä siivilään jääneet palat sivuun. Täytä lasi pintaan asti jäämurskeella.
Kaada valmis mustikkasiirappi lasiin. Kaada sitruunamehu lasin pohjalle
ja varo sekoittamasta aineosia. Kaada lasiin vettä hitaasti, kunnes se on
täynnä.

WATERMELON FIZZ
Ainesosat: 9½ dl kuutioitua vesimelonia, 2 limeä, reilu 3 dl
inkivääriolutta, 90 ml giniä (vapaaehtoinen), koristeeksi
vesimelonijäädykettä ja limelohkoja Ohjeet: Soseuta
vesimelonikuutiot tehosekoittimella tai yleiskoneella. Siivilöi
sose. Lopputuloksena tuli olla noin 2½ dl vesimelonimehua.
Täytä lasit jääpaloilla. Kaada noin desin verran vesimelonimehua
jäiden päälle. Purista jokaiseen lasiin yhden limen mehu. Jos
sekoitat mukaan giniä, lisää jokaiseen lasiin n. 45 ml. Kaada
laseihin 1,5 dl inkivääriolutta ja hämmennä. Koristele lasit
vesimelonijäädykkeellä ja limekuutioilla.
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Miksi baarit ovat yhä paras paikka rentoutumiseen?
Baarit ja pubit ovat muuttuneet aikojen saatossa, mutta silti
säilyttäneet asemansa suosituimpana paikkana rentoutua,
keskustella ja seurustella ihmisten kanssa. Jokaiselle löytyy
jotakin: viinibaari, jääbaari, viskibaari, rantabaari, hotellibaari,
mittatilausbaari, sporttibaari, bluesbaari, kapakka tai
irlantilaisbaari – irlantilaiset tosin pitävät kaikista baareista.
Tässä on kymmenen suosikkiamme eri puolilta maailmaa.
➊ Employees Only (New York)
Upea tila keskellä yhtä upeaa West Villagea.
Tämä 1920–30-lukua mukaileva baari on yhtä aikaa
retro ja erittäin moderni. Sieltä saa luonnollisesti myös
Manhattaneita!
➋ ABV (San Francisco)
Tämä Mission District -alueella sijaitseva baari on
cocktailgurujen suosima, mutta silti hienostelematon. Täällä
voit jopa syödä hampurilaisen tiskillä!
➌ The Aviary (Chicago)
Tämä vakavasti otettava cocktail-mekka muistuttaa
enemmän odotustilaa kuin baaria. Baarimestarit ovat usein
ruoan ammattilaisia.
➍ The Ice Bar (Quebec)
Nimensä mukaisesti jäästä rakennettu baari on avoinna
ainoastaan tammikuusta maaliskuuhun. Tämän jälkeen se
sulaa. Talon drinkit tarjotaan tietenkin jäisinä.

➌

➍
➊

➎ The Baxter Inn (Sydney)
Tällä baarilla ei ole nimikylttiä, joten sen löytäminen on
hieman tavallista vaikeampaa. Työ kuitenkin palkitaan, sillä
sisältä löytyy ystävällinen vanhanajan paikka, jossa on myös
kunnioitettava ruokalista. Se on suorastaan jättimäinen!
➏ Lobster Bar (Hong Kong)
Tämän paikan vetonaula on pitkä lista Aasia-vivahteisia
klassikkococktaileja tyylikkäiden tarjoilijoiden
tarjoilemana.
➐ Orphanage Cocktail Emporium (Kapkaupunki)
Öljylamppuja, vanhoista avaimista valmistettuja
kattokruunuja, fedorahattuisia työntekijöitä ja Anniemocktail. Mitä muutakaan voisit kaivata?
➑ The Connaught (Lontoo)
Samaa nimeä kantavassa tyylikkän hillityssä hotellissa
sijaitseva baari on koristeltu peilein, lehtihopealla ja
nahkatuolein. Täällä valaistus on himmeä, kuten myös
äänitaso.
➒ Kronenhalle (Zürich)
Baari toimii kaupungin kuuluisimman ravintolan
yhteydessä. Ja koska kyse on Sveitsistä, seiniä koristavat
Picassot, Chagallit ja Miròt ovat aitoja.
➓ Bar Hemingway (Pariisi)
Ritz-hotellin takana. Nahkatuolit. Erinomaiset drinkit. Ja
kyllä, Hemingway oli yksi baarin kanta-asiakkaista.

➑
➓➒

➋
➏

➐

➎

Erinomaisilla baareilla on jotain yhteistä: erinomaiset drinkit, tunnelma, laatu ja
ystävällisyys. Tämä pätee kaikkialla maailmassa.
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THE SWISS HOUSE OF WATCHES
AND FINE JEWELRY
Switzerland

Germany

Vienna

Copenhagen

Paris

Brand selection may vary.

Switzerland : Basel Bern Davos Geneva Interlaken Lausanne Locarno Lugano Lucerne St. Gallen St. Moritz Zermatt Zurich
Germany : Berlin Dusseldorf Frankfurt Hamburg Munich Nuremberg | Austria : Vienna | Denmark: Copenhagen | France : Paris | bucherer.com
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MUSIIKKIA

KO R V I L L E S I
Jazzia on pitkään pidetty yhtenä niistä harvoista
taidemuodoista, jotka ovat saaneet alkunsa
Yhdysvalloissa, ja tällä hetkellä se elää renessanssiaan
sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Syynä tähän on
laaja joukko lahjakkaita nuoria muusikkoja, jotka
omaksuvat vaikutteita muun muassa hiphopista ja
electronicasta. Kesä on sopiva hetki nähdä ja kuulla
joidenkin jazzin suurimpien kykyjen esiintyvän PohjoisAmerikan ja Euroopan festivaaleilla, joista useimmat
järjestetään ulkona. Musiikinystävän kannattaakin
suunnata Yhdysvalloissa esimerkiksi Newportiin, New
Orleansiin tai Massachusettesiin tai Kanadan Montrealiin.
Euroopassa jazzhuumaa voi löytää muun muassa Italiasta
Perugiasta sekä Saksasta Berliinistä ja Rotterdamista.
Jo yksin Sveitsissä jazz-festivaaleja järjestetään paitsi
Montreux’ssä myös Willisaussa ja Langnaussa.

in

out

Jazz

Heavy Metal

Hiphop

Folk

Electronica

Klassinen

Tunnelmamusiikki

Elokuvamusiikki

Latinomusiikki

Gospel

Nu-disco

Kantri

K-pop

Tekno

House

Blues

TEKNIIKKAVINKKI #6

NAUTI MAINIOSTA
LIVEMUSIIKISTA
Livemusiikki ja muut voimakkaat äänet vaativat

kuulokojeelta laajaa dynaamista äänialuetta, jotta äänet
eivät vääristy. Zerenan dynaamiikan laajennusteknologia
toimii siten, että koje tarjoaa selkeää, vääristymätöntä
ääntä myös kovaäänisissä ympäristöissä, etenkin Livemusiikkiohjelman kanssa käytettynä. Laajentamalla
dynamiikkaa kuulokoje varmistaa, että äänenlaatu on
kaikissa tilanteissa miellyttävä ja vääristymätön.

Musiikki – niin jazz kuin muutkin musiikin tyylilajit – on
yksi elämän suurista iloista, jonka voi jakaa ja nauttia toisten
ihmisten kanssa. Kaikille tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista.
Kuulonalenemasta kärsiville ihmisille musiikin kuuntelu voi olla
oikea murheenkryyni, myös silloin kun heillä on kuulokoje – ja
usein etenkin silloin.
Livekonsertit asettavat erityisiä haasteita kuulokojekäyttäjille,
sillä niissä äänten määrä ja taajuudet vaihtelevat suuresti ja usein
tiheässä tahdissa: miesäänestä naisääneen; äkilliseen riipaisevaan
kitarasooloon; sävelkorkeus vaihtuu korkeasta matalaan,
voimakkuus äänekkäästä hiljaiseen. Zerenan ja siihen sisältyvän
dynaamisen äänialueen laajennuksen (ks. tekniikkavinkki 6) avulla
tämä ei kuitenkaan enää ole ongelma.
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“TÄYDELLISEN TV-HETKEN SALAISUUS:
72 TUUMAN OLED-NÄYTTÖ, 87 HD-KANAVAA
JA 64 KB/S:N ÄÄNEN SUORATOISTO SUORAAN
KUULOKOJEISIIN.”
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HALUAN
TELEVISIOONI
UHD:TA!

Astelipa mihin tahansa elektroniikkatavarataloon, on tarjolla olevien televisioiden valikoima
päätähuimaava. Ne koristavat ikkunoita, peittävät kokonaisia seiniä ja seisovat vierekkäin samalla
kaistalla. Kun tähän yhdistetään vielä myyjien suusta tippuva tekniikkajargon – UHD, HDR, OLED,
kvanttipisteet (QD), äly-TV, kaareva TV – ei voi välttyä siltä vaikutelmalta, että television ostamiseen
ja katsomiseen tarvitaan alan tutkinto. Vielä jokin aika sitten tätä samaa laitetta kutsuttiin halveksivasti
töllöttimeksi. Nyt jo HD-televisiota pidetään vanhanaikaisena.
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Televisiota ostaessa koolla on väliä. Kuten pikseleiden kanssa, suurempi on parempi: etenkin UHD:n
ostajan kannattaa katsella 55–65-tuumaisia televisioita. Kaareva televisio sen sijaan on makuasia, ja
riippuu siitä, mistä kohtaa sohvaa televisiota useammin katsellaan. Riippumatta siitä, minkä uutuuden
itselleen valitsee, kannattaa olla varhain liikkeellä, sillä vuoden katsotuimmat tapahtumat ovat aivan
nurkan takana: vuoden 2018 olympialaiset Etelä-Korean Pyeongchangissa sekä Venäjällä järjestettävä
World Cup -turnaus. Television merkitystä ei pidä aliarvioida, kun kyse on urheilusta. Pohjimmiltaan
urheilukisat ovat tosi-tv:tä!

TELEVISION
KUUNTELUUN
Zerena tarjoaa TV-A-sovittimen avulla uuden vaihtoehdon
television katseluun. TV-A-sovitin suoratoistaa äänen suoraan
kuulokojeisiin ilman välittäviä laitteita, ja sen avulla television
äänet kuuluvat jopa 15 metrin etäisyyteen. Käyttömukavuuden
parantamiseksi television äänenvoimakkuutta voi nyt
myös säätää helposti EasyControl-A-sovelluksella. Näin
suosikkisarjojen katselu ja kuuntelu yhdessä ystävien kanssa on
helpompaa kuin koskaan.
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Vaihda ohjelmaa tai
äänenvoimakkuutta
kosketusnäytöllä.

Tarkista pariston tila helposti ja
nopeasti.

Löydä kuulokojeesi, jos olet
unohtanut, mihin jätit ne.

VOIN TEHDÄ MITÄ?
Älypuhelimiin ja
tabletteihin ladattavalla
EASYCONTROL-ASOVELLUKSELLA
kuulokojeiden käyttö on
helppoa ja hauskaa.
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IHMEET

ÄÄNI

ÄÄNET VOIVAT OLLA YHTÄ TAIANOMAISIA JA IHMEELLISIÄ KUIN
NÄKÖHAVAINTO, JA MAAILMA ON PULLOLLAAN LUKUISIA
NIIN IHMISTEN, PAIKKOJEN KUIN ASIOIDEN LUOMIA ÄÄNI-IHMEITÄ.
SINUN TÄYTYY VAIN TIETÄÄ, MISTÄ NIITÄ ETSIÄ – JA KUUNNELLA.
KUISKAUKSET

Pyhän Paavalin katedraali on yksi
Lontoon tunnetuimmassa nähtävyyksistä. Harva kuitenkaan tietää,
että sen sisällä, 257 askelman korkeudessa, kupolia kiertää kehämäinen
käytävä, jota kutsutaan kuiskausgalleriaksi. Kupolin kaarevien seinien
juurella kuiskatut sanat kuuluvat
paitsi muille saman seinän varrella
seisoville, myös vastakkaisella seinustalla seisoville. Ihanko totta? Ilmiö esiintyy vain sylinterimäisissä
tiloissa, joissa ääniaallot kimmahtelevat puolelta toiselle tehoaan menettämättä. Saman voi kokea kirkoissa
ja mausoleumeissa – kuten Kiinan
Taivaan temppelissä tai Intian Gol
Gumbazissa – mutta näiden lisäksi
kuiskausgallerioita löytyy eri puolilta
maailmaa. Esimerkiksi New Yorkin
Grand Central Terminal -rautatieasema on yksi niistä.

ÄÄNET

Oopperassa yhdistyy lukuisista eri
elementtejä aina mahtipontisista
näyttämöistä koristeellisiin lavasteisiin ja liioiteltuihin esiintymisasuihin.
Pohjimmiltaan se tarjoaa kuitenkin
silmiä avartavan kokemuksen mu38

siikin sanastoon, etenkin eri ääni- ja
oktaavialoihin. Naislaulajien ääniala on usein korkeampi eli sopraano,
mezzosopraano tai kontra-altto, kun
taas miesten ääniala on matalampi
eli kontratenori, tenori, baritoni tai
basso. Jokaiseen äänialaan sisältyy
kuitenkin myös omat alaluokkansa, kuten koloratuurisopraano, joka
laulaa korkealta, kovaa ja nopeasti.
Lyyristen koloratuurisopraanojen
ääniala vaihtelee arviolta keski-C:stä (262 Hz) kolmiviivaiseen-F:ään
(1369 Hz), kun taas dramaattiset koloratuurisopraanot kohoavat samalle
korkeudelle, mutta laskevat alemmat
pieneen-H:n (246 Hz).

KAIUT

Kolme sisarta on mieleenpainuva kivimuodostelma, joka kohoaa lähes
kilometrin korkeuteen Australian
Uuden Etelä-Walesin luonnonpuistossa olevassa Blue Mountains -vuorijonossa. Tähän muodostelmaan
liittyy taru, joka selittää, miten nämä
“sisaret” – Meehni, Wilmlah ja Gunnedoo – päätyivät vuoren huipulle,
josta aukeaa huimaava näköala Jameson-laakson ylle. Lisäksi se tarjoaa
yhden maailman parhaista kaikuelämyksistä, ja yksi sen suosituimmista näköalatasanteista on juuri Echo
Point eli ’Kaikupaikka’. Mureneva
hiekkakivi on tasoittanut vuorenhuipun lähes tasaiseksi, minkä ansiosta
ääniaallot kimpoavat siitä helposti.
Tämä on äänenvoimakkuuden ja
etäisyyden lisäksi yksi keskeisistä tekijöistä tälle oudolle, mutta hauskalle
ääni-ilmiölle.

”Hampurin uusi
konserttitalo on
todellinen taidonnäyte.”

Maailmassa on monta maanmainiota
konserttitaloa, mutta mikään niistä ei
vedä visuaalisuudessaan ja arkkitehtuurissaan vertaa tällä Norderlelben
yläpuolella kohoavalle saksalaiselle
taidonnäytteelle.
Rakennus muodostuu lasitornista,
joka on rakennettu vanhan teollisuushallin päälle, ja se sisältää neljän tähden hotellin, ravintolan sekä
asuntoja. Kyseessä on kuitenkin pääasiassa konserttitalo, joten on aika
puhua myös äänestä ja sen kolmen
konserttisalin akustiikasta.
Rakennus on suunniteltu siten, että
sen kaksinkertainen eritys pitää
kaupungin ja sataman melut poissa.
Ensimmäiset arviot sen akustiikasta
ovat olleet innostuneita, jolleivät suorastaan ylistäviä.
Käy toki kuuntelemassa – jos onnistut saamaan lipun!

ENJOY THIS STUNNING VIEW FOR
DESSERT: MOUNTAIN DINING UP
ON MUOTTAS MURAGL.

The Romantik Hotel Muottas Muragl and its restaurants are open every day
during the operating times of the Muottas Muragl Railway (7.45am–11.00pm).
www.muottasmuragl.ch
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HIGH
END.
Lopultakin huipputeknologia mahdollistaa saumattoman ja rajattoman
kuuntelukokemuksen vaihtelevissa kuunteluympäristöissä. Innovatiivisen
DECS™-teknologian avulla Bernafonin uusin huippuluokan ratkaisu
määrittää uudelleen dynaamisen kuulemiskokemuksen. Zerena on saatavilla
nyt 3:na eri mallina ja 9:llä eri väriyhdistelmällä sekä monipuolisilla
sovitusvaihtoehdoilla.

