
SAUMATON 
JA RAJATON 
KUULEMINEN. 
MISSÄ JA 
MILLOIN VAIN.

ZERENA





Zerena-kuulokojeet tukevat kuulemista ja viestintää kaikissa tilanteissa, 
aina hiljaisista ja rauhallisista hetkistä dynaamisiin ja nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin. Mitä ikinä teetkään ja mihin menetkään, älä anna 
kuulonaleneman rajoittaa elämääsi. Seuraa Charles Freyn esimerkkiä 
ja opi tämän salaiset vinkit, joilla hän yhdistää upouudet Zerena-
huippukuulokojeet jokaiseen päiväänsä. 

* Charles Frey on innoittava sveitsiläinen hotellinomistaja ja 
kuulokojekäyttäjä.



SALAISUUTENI 

RENTOUTTAVAAN 
ILTAAN: 
9 DL KOOKOSVETTÄ, 
1 DL LIMEMEHUA 
JA KAKSI ZERENA- 
KUULOKOJETTA.

Illanvietto ravintolassa voi olla kuormittavaa, jos 
kuulo on heikentynyt. Ympäristömme on täynnä 

erilaisia ääniä, minkä vuoksi voi olla vaikeaa keskittyä 
siihen mitä todella haluaa kuulla. Zerena-kuulokojeet 

kuitenkin auttavat Charles Freyta ymmärtämään 
puhetta meluisissa ympäristöissä sekä rentoutumaan 

ja nauttimaan elämyksistä.



Zerena-kuulokojeiden tarjoaman 
ensiluokkaisen äänielämyksen takana on 
huolella valikoidut ainekset: huippunopea 
signaaliprosessori, dynaamiset 
ominaisuudet, tyylikäs muotoilu ja lukuisat 
liitettävyysvaihtoehdot.

SALAISUUTENI 

RENTOUTTAVAAN 
ILTAAN: 
9 DL KOOKOSVETTÄ, 
1 DL LIMEMEHUA 
JA KAKSI ZERENA- 
KUULOKOJETTA.

RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET

Zerena tukee puheesta selvää saamista 
entistä paremmin myös kaikista 
haastavimmissa ja meluisimmissa tilanteissa. 
Nauti äänten kirjosta kuulokojeella, joka 
reagoi tosielämän jatkuvasti muuttuviin 
kuuntelutilanteisiin.  

SAUMATON SUORITUSKYKY
 
Sinun ei tarvitse enää huolehtia kuuntelu-
ohjelman jatkuvasta vaihtamisesta 
muuttuvissa ääniympäristöissä. Zerena hoitaa 
sen puolestasi. 

VAIVATON KUULEMINEN 

Zerena tarkkailee jatkuvasti ympäristöä, joten 
sinun ei tarvitse nähdä niin paljon vaivaa 
kuullaksesi. Kuulokojeiden sijaan voit siis 
suunnata energiasi sinulle tärkeisiin asioihin.

LANGATTOMAT VAIHTOEHDOT 

Zerena kommunikoi lukuisten Bluetooth®-
laitteiden kanssa, jotta voit olla mukana 
nykypäivän langattoman tekniikan 
aallonharjalla.



ZERENA on kuulokoje, jonka avulla voit 
keskittyä ympärilläsi tapahtuviin, sinulle 
tärkeisiin asioihin. Erilaisista tilanteista 
ja niiden haastavuudesta huolimatta 
voit luottaa, että Zerena tarjoaa sinulle 
tarvitsemaasi tukea joka käänteessä.

Zerenan käänteentekevä DECS™-tekniikka 
takaa sen. 

Tosielämän ääniympäristöt voivat olla erittäin 
dynaamisia. Äänet voivat olla hyvin erilaisia ja 
ne voivat tulla useasta eri suunnasta. Kaiken 
lisäksi ne myös muuttuvat joka hetki. 



SALAISUUTENI 

MENESTYKSEEN:
SYNNYNNÄINEN  
VIERAANVARAISUUS, LÄMMIN  
TERVETULOTOIVOTUS SILMISSÄ 
JA ZERENA-KUULOKOJEET 
KORVISSA.

Arjen kiireiset tilanteet ja keskustelut voivat aiheuttaa 
haasteita kuulonaleneman vuoksi. Charles Frey ei 
esimerkiksi halunnut enää joutua huolehtimaan siitä, 
saako hän selvää toisten puheesta vai ei. Zerena-
kuulokojeiden ansiosta hän voi taas tuntea olonsa 
itsevarmaksi. 



Entinen ääniympäristöjako 

DECS-nimi ja -logo ovat Bernafon AG:n tavaramerkkejä.

Kuulokojeet hyödynsivät ennen tekniikkaa, 
joka luokitteli ääniympäristöt eri lokeroihin 
ja vahvisti ääniä jo ohimenneistä tilanteista 
kerätyn tiedon perusteella.
DECS™ poistaa nämä luokkarajat toimien 
välittömästi ja saumattomasti jatkuvasti 
muuttuvissa ääniympäristöissä. Sen avulla 
Zerena pysyy joka hetki ääniympäristön 
muutosten tahdissa.



Uusi saumaton ja rajaton suorituskyky

Zerenan huippunopean signaaliprosessorin 
ansiosta DECS™ analysoi jatkuvasti käyttäjän 
ääniympäristöä. Älykäs hallintajärjestelmä 
havaitsee ääniympäristöstä puheen sekä 
kohinaäänet foneemien tarkkuudella. 
Tämän ansiosta koje voi vahvistaa puheen 
äänisignaaleja tarkasti ja vähentää ei-
toivottua kohinaa, joka haittaa puheesta 
selvää saamista. Käyttäjä voi DECS™ 
avulla vaivatta nauttia arjessaan parhaasta 
mahdollisesta puheen ymmärrettävyydestä 
ja kuuntelu mukavuudesta.



SALAISUUTENI 

TÄYDELLISEEN 
TV-HETKEEN:
72 TUUMAN OLED-NÄYTTÖ,  
87 HD-KANAVAA 
JA 64 KB/S:N ÄÄNEN SUORATOISTO 
SUORAAN ZERENA-KUULOKOJEISIIN.



SALAISUUTENI 

TÄYDELLISEEN 
TV-HETKEEN:
72 TUUMAN OLED-NÄYTTÖ,  
87 HD-KANAVAA 
JA 64 KB/S:N ÄÄNEN SUORATOISTO 
SUORAAN ZERENA-KUULOKOJEISIIN.

Zerenan ja TV-A:n pariliittäminen on helppoa ja nopeaa.

Charles Freyn ei esimerkiksi enää tarvitse huolehtia 
television äänenvoimakkuudesta, koska hän on liittänyt 
Zerena-kuulokojeensa TV-sovittimeen. 

Nauti täydellisestä TV-hetkestä liittämällä 
Zerena-kuulokojeet TV-A-sovittimen kanssa. 
TV-sovitin suoratoistaa television äänet 
suoraan kuulokojeisiin. Voit siis katsoa 
televisiota haluamallasi äänenvoimakkuudella 
ilman, että se häiritsee muita sekä nauttia 
laadukkaasta Dolby Digital Stereo -äänestä.

Käyttääkö joku lähipiiristäsi myös Zerena-
kuulokojeita? Siinä tapauksessa voitte 
katsoa suosikkielokuvasi yhdessä liittämällä 
molempien kuulokojeet samaan TV-
sovittimeen. 



Zerena on Made for 
iPhone® -kuulokoje. Tämä 
tarkoittaa, että äänet 
voidaan suoratoistaa 
kuulokojeisiin suoraan 
iPhone®-, iPad®- ja iPod®-
laitteista. Katso esimerkiksi 
suosikkitelevisiosarjaasi 
iPadilla tai kuuntele 
lempimusiikkiasi 
iPhonella 
suoratoistamalla äänet 
kuulokojeisiisi. 

Bernafon Zerena ja EasyControl-A app ovat yhteensopivia  
iPhone 7 Plus:n, iPhone 7:n, iPhone SE:n, iPhone 6s Plus:n, 
iPhone 6s:n, iPhone 6 Plus:n, iPhone 6:n, iPhone 5s:n, iPhone 
5c:n, iPhone 5:n, 9,7-tuuman iPad Pro:n, 12,9-tuuman iPad 
Pro:n, iPad Air 2:n, iPad Air:n, iPadin (4. sukupolvi), iPad mini 
4:n, iPad mini 3:n, iPad mini 2:n, iPad minin ja iPod touch:n (5. 
ja 6. sukupolvi) kanssa. Laitteet edellyttävät iOS 9.3-versiota 
tai tätä uudempaa. app tukee myös Apple Watch:ia. Kun 
lataa Bernafon EasyControl-A app-sovelluksen iPad:iin, etsi 
iPhone app-sovelluksia App Storesta. Bernafon EasyControl-A 
app on yhteensopiva laitteille, jotka käyttävät Android™ 6.0, 
Marshmallow tai edellä mainittuja. Lisätietoa yhteensopivuuksista 
löytyy osoitteesta: www.bernafon.com/products/accessories. 
 
Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja 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 Inc:n 
tavaramerkkejä.

Bernafonin EasyControl-A-sovellus Zerena-kuulokojeiden 
hallintaan.

EasyControl-A on iPhone- ja Android™-
älypuhelimille suunniteltu sovellus: 
sen avulla voidaan vaihtaa ohjelmaa tai 
säätää äänenvoimakkuutta, paikantaa 
kadonnut kuulokoje tai tarkistaa pariston 
tila. Sovelluksella kuulokojeiden käyttö on 
helppoa, huomaamatonta ja hauskaa.



Vaihtoehtoisesti voit säätää kuulokojeen 
äänenvoimakkuutta ja vaihtaa ohjelmaa 
huomaamattomasti helppokäyttöisellä RC-A-
kaukosäätimellä. Pieni ja kapea RC-A mahtuu 
helposti jokaiseen taskuun tai käsilaukkuun ja 
istuu mukavasti käteen.  

RC-A on helppokäyttöinen ja kevyt.



SALAISUUTENI 

TYYLIKKYYTEEN:
PUKU PARIISISTA,  
KENGÄT MILANOSTA JA  
ZERENA-KUULOKOJEET SVEITSISTÄ.

piki- 
musta

suklaan-
ruskea

metallinen 
antrasiitti

metallin- 
hopea

beige

Pohjakuori metallinhopea



Zerena on tyylikäs, vakaa ja IP68-luokiteltu 
veden- ja pölynkestävä kuulokoje, joka sopii 
jokaiseen tyyliin. 

Se on saatavilla kolmessa eri mallissa ja 
yhdeksässä eri värissä, minkä ansiosta 
kojeen voi sovittaa jokaisen käyttäjän oman 
tyylin ja kuulonaleneman tarpeisiin.

antiikki- 
pronssi

metallinen 
antrasiitti

metallin- 
hopea

beige

Pohjakuori metallinen antrasiitti

Tehokas Zerena BTE 105

Huomaamaton Zerena miniRITE T

Tyylikäs Zerena miniRITE 



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

07_FI – 24.06.2013

Kuuleminen ja kuullun ymmärtäminen ovat 
perustarpeitamme. Kuulo-ongelmat vaikuttavat 
jokapäiväiseen elämään ja vuorovaikutukseen. 
Uskomme maailmaan, jossa edistyksellisen 
teknologiamme ansiosta heikentyneelläkin 
kuulolla on mahdollista kommunikoida kuten 
normaalilla.

Lisätietoa kuulosta ja kuulonalenemasta 
www.bernafon.fi 
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