
Zerena

*Saumaton ja rajaton viittaavat laitteen toimintaan.

Saumaton ja 
rajaton kuulo.
Missä ja milloin vain.*



Bernafon Zerena miniRITE

Zerena- 
kuulokojeet
 
mahdollistavat rajattoman 
kuulemiskokemuksen.  
 
Ne tarjoavat saumattoman 
suorituskyvyn, älykästä 
automatiikkaa sekä laajan 
valikoiman tyylikkäitä 
malleja.



Bernafon Zerena miniRITE T



Zerena auttaa 
nauttimaan elämän 
tärkeistä asioista.

Nauti ulkoilusta ystävien kanssa ja seuraa 

keskustelua helpommin.

Zerena parantaa merkittävästi 
puheesta selvän saamista dynaamisissa 
kuuntelutilanteissa.1)

Kuuntele musiikkia ja soita puheluja, jotka 

toistetaan suoraan kuulokojeisiin.

Zerena on yhdistettävissä 
monenlaisten Bluetooth®-laitteiden, 
kuten älypuhelimesi kanssa.



Zerena tarjoaa parhaan 
kuuntelumukavuuden ja luonnollisen 
äänen myös meluisissa paikoissa.2)

1)  Bernafon (2017). Dynamic Noise Management™ – A Winning 
Team. Topics in Amplification.

2)  Bernafon (2017). Dynamic Amplification Control™ – Intelligent 
Amplification. Topics in Amplification.

3)  Bernafon (2017). Benefits of Dynamic Amplification Control™ 
in complex listening environments. White Paper.

Kannusta suosikkijoukkuettasi seuratessasi 

peliä yhdessä ystäviesi kanssa ja pystyt 

kuuntelemaan samalla värikästä selostusta ilman 

kuunteluponnistelua.

Zerena vähentää kuuntelun vaatimaa 
ponnistelua niin, että voit keskittyä 
itsellesi tärkeimpiin asioihin.3)



Zerenan sisältämä 
teknologia 

DECS™ on lyhenne sanoista 

Dynamic Environment 

Control System™. Se on 

edistyksellinen teknologia, joka 

toimii saumattomasti kaikissa 

kuunteluympäristöissä. Järjestelmä analysoi 

32 000 tietuetta sekunnissa niin hiljaisissa, 

meluisissa kuin nopeasti vaihtuvissa tilanteissa.

Kun kuulokoje vahvistaa ympäröivät äänet 

ajantasaisesti, se pystyy optimoimaan 

puheäänet riippumatta siitä, missä olet ja 

mitä teet. Koje vaimentaa melun tarkasti 

heikentämättä puheesta selvän saantia, mikä 

helpottaa keskusteluun osallistumista.



Erityistoimintoja erityistilanteisiin

Musiikki-ohjelman avulla nautit laadukkaasta 

äänimaailmasta musiikkia kuunneltaessa

Lentokoneohjelma tekee lentomatkastasi 

mukavampaa

Impulssimelunhallinta vaimentaa 

odottamattomia epämiellyttäviä ääniä (kuten 

aterimien kilinää)

Adaptiivinen kierronesto poistaa äänen 

takaisinkierrosta johtuvan vinkumisen



Tyylikäs koje 
valitsemassasi 
sävyssä 

piki- 
musta

suklaanruskea metallinen 
antrasiitti

metallin- 
hopea

beige

Pohjakuori metallinhopea

antiikki- 
pronssi

metallinen 
antrasiitti

metallin- 
hopea

beige

Pohjakuori metallinen antrasiitti

Zerena-korvantauskojeesta on kolme eri 

mallia: tehokas BTE 105, tyylikäs miniRite-T 

ja huomaamaton miniRite. Kaikki Zerena-

kuulokojeet ovat kestäviä ja miellyttäviä käyttää. 

Voit luottaa niihin arjen jokaisessa tilanteessa.

Valitse itsellesi mieluisin kuulokoje yhdeksästä 

eri värivaihtoehdosta.



Zerena BTE -kuulokojeet ovat pölyn- ja vedenkestäviä (IP68).

Ladattava Zerena miniRITE käyttää pitkäkestoisia ja 
pienikokoisia ZPower-hopeasinkkiakkuja.

Valitse ladattava miniRITE ja voit unohtaa 

kuulokojeparistojen vaihtamisen. Lataat vain 

kojeet yön aikana, niin voit nauttia rajattomasta 

kuulemisesta koko päivän.



Zerenan pienin 
kuulokoje 

Bernafon Zerena IIC

Korvakäytäväkojeet valmistetaan yksilöllisesti 

korvaasi sopivaksi. Erittäin huomaamaton IIC 

ei ole juuri kahvipapua suurempi. Se asetetaan 

syvälle korvakäytävään, josta se tuskin näkyy 

ulospäin.



IIC CIC ITC ITE HS ITE FS

Yksilöllisistä Zerena-kuulokojeista on useita eri malleja ja 
vaihtoehtoja, joista voit valita sinulle sopivimman.

Yksilöllisiin Zerena-kuulokojeisiin voi 

valita äänenvoimakkuuden säätöpyörän, 

ohjelmapainikkeen ja langattoman yhteyden 

matkapuhelimeen ja televisioon. Saatavilla 

on useita eri yhdistelmiä oman kuulosi, 

elämäntapasi ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin 

liittyvien toiveidesi mukaan. Kuuloalan 

ammattilainen auttaa sinua löytämään parhaan 

ratkaisun.



Kätevä
monitoimilaite

Voit käyttää SoundClip-A:ta kätevästi handsfree-

puheluihin, etämikrofonina tai kaukosäätimenä. 

Voit myös kuunnella radion suosikkiohjelmaasi 

matkapuhelimesta suoraan kuulokojeisiin 

toistettuna. SoundClip-A pystyy kaikkeen tähän.

SoundClip-A on monikäyttöinen lisävaruste, 

jolla voit suoratoistaa äänen kuulokojeisiisi lähes 

mistä tahansa äänilaitteesta. 





Zerena on 
yhteydessä 
ympäristöösi
Säädä äänenvoimakkuutta ja vaihda 

ohjelmaa huomaamattomalla 

RC-A-kaukosäätimellä. Pieni 

ja kapea RC-A mahtuu helposti 

jokaiseen taskuun tai käsilaukkuun 

ja istuu mukavasti käteen.

TV-A-sovittimella voit suoratoistaa äänen 

televisiosta suoraan korviisi. Voit katsella 

televisiota haluamallasi äänenvoimakkuudella ja 

nauttia korkealaatuisesta Dolby Digital® - 

stereoäänestä.



Vai katseletko mieluummin suosikkisarjojasi 

iPadillä® tai kuuntelet lempimusiikkiasi iPhonella® 

tai iPodilla®? Zerena-kuulokojeiden avulla 

voit suoratoistaa äänen myös näistä laitteista 

suoraan korviisi.*

Tutustu ilmaiseen Bernafon EasyControl-A- 

sovellukseen. Sovelluksella voit vaihtaa 

ohjelmaa, säätää äänenvoimakkuutta, paikantaa 

kadonneen kuulokojeen tai tarkistaa pariston 

tilanteen.

* Lisätietoa yhteensopivuuksista löytyy osoitteesta::  
www.bernafon.com/products/accessories.

Apple, Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch, ja Apple Watch 
ovat Apple Inc:n USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä 
tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc. -yhtiön palvelumerkki. 
Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n 
tavaramerkkejä.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ South Africa ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA
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Bernafon on perustettu vuonna 1946 ja siitä asti 
olemme työskennelleet perustajamme hengessä 
kehittäessämme ratkaisuja, jotka auttavat 
huonokuuloisia ihmisiä. Sveitsiläinen perintö, 
johtava teknologia ja korkeatasoiset tuotteet 
auttavat meitä täyttämään tavoitteemme: 

Yhdessä voimme auttaa ihmisiä kuulemaan 
ja kommunikoimaan paremmin. 

Lue lisää Zerena- kuulokojeista ja etsi lähin 
kuulonhuollon ammattilainen: www.bernafon.fi.


