
ELÄMÄSI TÄRKEISIIN 
HETKIIN
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SAPHIRA
KUULOKOJEET



Teknologia, joka sopii sinulle

Elämässäsi on paljon hetkiä, joita et halua menettää.
Bernafonin Audio Efficiency™ -teknologia varmistaa 
parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen ja käyttömuka-
vuuden päivittäisissä tilanteissa. Lisäksi erilaiset lisälaitteet 
tukevat kuunteluasi elämäsi tärkeissä hetkissä.

Saphira herättää ansaitusti huomiota. Ainutlaatuisten 
ominaisuuksiensa ja lisälaitteiden ansiosta Saphira- 
kuulokojeet loistavat kirkkaasti omassa luokassaan.

PUHEEN-
TUNNISTUS

YKSILÖLLISET SÄÄDÖT

KÄYTTÖ-
MUKAVUUS

Audio Efficiency™



Erinomainen äänenlaatu ja 
käyttömukavuus

Edistyksellinen ja älykäs sveitsiläinen teknologia on 
suunniteltu parantamaan elämänlaatuasi.

 ChannelFree™ 
Bernafonin testattu signaalinkäsittely tarjoaa huomattavan 
selkeän ja luonnollisen äänenlaadun. Teknologia on ainoa 
laatuaan kuuloalalla.

 Melunhallinta
Taustamelun, sanomalehden rahinan, astioiden kolinan tai 
äänenkierron ei tarvitse muodostua kuulemisen esteeksi. 
Kierronesto- ja melunhallintaominaisuuksiensa ansiosta 
Saphira tarjoaa entistä paremman käyttömukavuuden ja 
vähemmän väsyttävän kuuntelukokemuksen käyttäjilleen. 

 Live-musiikki- & elokuvaohjelmat 
Elokuvan tai live-konsertin erinomainen äänenlaatu parantaa 
kuuntelukokemustasi. Saphira 5 -kojeen live-musiikki- ja elo-
kuvaohjelmat ottavat huomioon näiden kuuntelutilanteiden 
ainutlaatuiset ominaisuudet ja äänidynamiikan. Voit kuulla 
elokuvan ja live-konsertin kojeillasi koko komeudessaan. 



Nauti vapaudestasi

Bernafon tarjoaa kaiken tarvittavan saadaksesi selvää puheesta 
haastavissa kuuntelutilanteissa. Lisälaitteet voivat helpottaa 
kuulokojeiden käyttöä ja parantaa niiden käyttömukavuutta 
enemmän kuin arvaatkaan.

 · SoundGate Mikrofoni on pieni ja kevyt laite keskus-
telukumppanisi käytettäväksi. Ääni siirtyy suoraan 
kuulokojeisiisi SoundGate 3 -laitteen kautta.

 · RC-N-kaukosäätimen avulla voit säätää äänenvoimak-
kuutta tai vaihtaa ohjelmia huomaamattomasti. 

 · Voit liittää kuulokojeesi Bluetooth®-audiolaitteisiin 
SoundGate 3 -laitteella ja hallita niitä iPhone®-
matkapuhelimesi SoundGate App*-sovelluksella.

SoundGate 3

*  SoundGate App -sovellus tukee iPhone 6 Plus-, iPhone 6-, iPhone 5s-, 
iPhone 5c-, iPhone 5-, iPhone 4s- ja iPhone 4 -malleja. Sovelluksen käyttö 
vaatii Bernafon SoundGate 3 -laitteen ja langattomat kuulokojeet.

SoundGate  
Mikrofoni

RC-N 

Apple ja iPhone ovat Apple Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä  
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



CP

Runsas valikoima  
erilaisia malleja

Saphira-kuulokojeita on saatavilla viittä eri BTE-korvan-
tauskojemallia ja yhdeksää eri ITE korvakäytäväkojemallia. 
Kuuloalan asiantuntijasi auttaa löytämään juuri sinun 
kuulonalenemaasi ja tarpeisiisi sopivan mallin.

BTE-korvantauskojeiden mallit

ITE-korvakäytäväkojeiden mallit

ITE-korvakäytäväkojeiden värit

BTE-korvantauskojeiden värit
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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

07_FI – 29.07.2014

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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