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Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı
RONDO 2

 Ses İşlemcilerinin  
 Geleceği ile Tanışın 

Kablosuz Şarj 
RONDO 2'de, entegre lityum iyon pili kablosuz olarak  
şarj etmek için Qi teknolojisi kullanılır. Yani pili değiştirmek 
için işlemciyi açmakla uğraşmanız gerekmez. Özellikle el 
becerisi sınırlı olan kişiler için RONDO 2'nin kullanımı 
inanılmaz derecede kolaydır.

Şarj aletine yerleştirince RONDO 2 şarj olmaya başlayacaktır. 
Dört saat şarjdan sonra tüm gün (18 saate kadar) güç sağlar. 
1 adet AAA pille çalışan  Mini Pil Yuvası da RONDO 2'ye 
doğrudan güç sağlayan yedek bir kaynaktır.

Kablosuz Şarj
Tek kullanımlık pillere son -  
tek yapmanız gereken  
RONDO 2'yi şarj aletine koymak.

İnanılmaz 
Derecede Kolay
Tek dokunuşla çalıştırma 
ve eller serbest kontrolle 
kullanımı inanılmaz 
derecede kolaydır.

Tamamen Şarj 
Edilebilir
Entegre lityum iyon şarj 
edilebilir pili sayesinde  
tüm gün (18 saate kadar) 
güç sağlar. 

Göze Çarpmayan Tasarım
İnce, hafif tasarımı sayesinde gözlükle 
bile kullanımı rahattır ve saçınızın 
altında kolayca gözden kaybolur.

Triformance® | Daha Doğal İşitme İçin

RONDO 2, çeşitli çevresel koşullarda daha doğal bir işitme sağlamak için Triformance 
özelliğini kullanır. Triformance, kullanıcılara mümkün olan en doğal işitmeyi sunmak için 
birlikte çalışan üç MED-EL teknolojisinin bir bileşimidir.  

Araya kayna ya da Kendini Göster
İster özel tasarımlı kapaklarla  
tarzınızı yansıtın, ister doğal 
renklerle işlemcinizi kamufle edin. 



İnanılmaz Derecede Kolay
Kablosuz şarj ve eller serbest  
kontrolü ile RONDO 2 en kullanıcı  
dostu ses işlemcisidir.

Az Bakım 
Hem zamandan hem paranızdan tasarruf 
edin, artık tek kullanımlık pil satın almanıza 
veya kablo yenilemeye gerek yok.

Bağlanabilirlik
Entegre telecoil, Bluetooth boyun 
antenleri ve diğer aksesuarlara 
bağlanmanızı kolaylaştırır.

Suya Hazır
RONDO 2'nin tasarımı suya dayanıklıdır 
ve WaterWear aksesuarı ile tamamen 
su geçirmezdir. 

Tüm Gün Rahatlık
Tamamen kulak dışında taşındığı için  
gözlüklerinizle bile olağanüstü kullanım 
rahatlığı sağlar.

Güvenilebilir Emniyet
Hafif tasarımı ve esnek sabitleme 
seçenekleri RONDO 2'nin olması 
gerektiği yerde kalmasını sağlar.

İşitmede Yeni Çağ
RONDO 2'yi devrim niteliğinde kılan nedir? Şimdiye kadar ilk defa, pil değiştirmeye 
veya düğme kurcalamaya gerek kalmayacak. Hiçbir zahmet olmadan işittiğinizi bir 
düşünün. RONDO 2'nin kullanımı inanılmaz kolaydır. Göze çarpmayan tasarım ve 
basit kullanımın bir arada bulunduğu bir ses işlemcisi isteyenler için idealdir.

Tüm Gün İşitin 
Gece Şarj Edin 
Hepsi Bu Kadar Kolay
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Mıknatıs ve kapak ile
birlikte 14,9 gram
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