
NAUTI ELÄMÄSI  
TÄRKEISTÄ HETKISTÄ 
ACRIVA-KUULOKOJEET

  Äänenvoimakkuus +++      4629 Hz 



Keskity tärkeisiin ääniin

Digitaalikamerat ovat suosittuja kaikkialla 
maailmassa. Ne auttavat meitä keskittymään 
arvokkaisiin hetkiin sekä taltioimaan ja 
jakamaan ne muiden kanssa. Digitaaliset 
kuulokojeet toimivat samoin. Ne auttavat 
sinua kuulemaan kaikki tärkeät äänet elämässäsi 
ja kommunikoimaan luonnollisesti läheistesi, 
ystäviesi ja kollegoidesi kanssa.

Bernafon-kuulokojeiden uusin tuoteperhe 
Acriva auttaa sinua nauttimaan jälleen 
elämäsi arvokkaista hetkistä.



Hyödynnä uusinta 
teknologiaa 

Acriva edustaa Bernafon-kuulokojeiden ja 
sveitsiläisen suunnittelutyön edistyneintä 
tekniikkaa. Sveitsin Bernissä kehitetty Acriva 
on varustettu Bernafonin patentoidulla 
Audio Efficiency™ 2.0-teknologialla, joka 
tarjoaa parannellun puheen ymmärtämisen ja 
kuuntelumukavuuden sekä yksilöllisesti juuri 
sinun tarpeittesi ja mieltymystesi mukaan 
valittavat ominaisuudet ja toiminnot.



Kuule, mitä haluat kuulla. Acriva parantaa 
puheen ymmärtämistä ja tarjoaa kirkkaan 
ja luonnollisen äänen Bernafonin edistyneen 
ChannelFree™-signaalinkäsittelyn ansiosta. 
Olitpa ulkona syömässä ystäviesi kanssa, 
kotona perheesi parissa tai kuuntelemassa 
esitystä, Acriva täyttää odotuksesi 
laadukkaasta kuulemisesta.

Välty häiritsevältä melulta. Acriva tarjoaa 
optimaalisen akustiikan suodattamalla häiritsevän 
melun ympäriltäsi ja vaimentamalla kuulokojeen 
äänen takaisinkierron, mikä tekee Acrivasta 
erittäin mukavan käyttää ilman pinnistelyä.

Huomioi tarpeesi

BERNAfON ACRIVA



SoundGate 2:lla kytket kuulokojeesi 
langattomasti useisiin audiolaitteisiin.

Korvantauskojeen värivalikoima

Valitse mieltymystesi mukaan

Acriva on saatavilla useilla eri ominaisuuksilla 
ja väreillä, joista voit valita juuri sinun tyyliisi ja  
mieltymyksiisi sopivan vaihtoehdon.

Kysy lisää Acriva-kuulokojeista kuulontutkijaltasi.

metallinen  metallinen metallinen tumman-
 platina antrasiitti beige kromi

 beige tumman- harmaan- harmaa norsunluu
  ruskea ruskea

SoundGate 2:n avulla voit liittää Acriva-
kuulokojeesi langattomasti useisiin äänilähteisiin. 
Musiikista ja TV-ohjelmista nauttiminen tai 
puhelimessa puhuminen ystäviesi kanssa ei 
ole koskaan ollut näin helppoa ja vaivatonta.



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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