
Uzmanlar İçin

SONNET 2 Ses İşlemcisi
En Doğal İşitme İçin 



AudioLink
Hepsi bir arada bağlantı aksesuarı 
AudioLink ile sesi kablosuz olarak 
işlemcinize aktarın.
 - Bluetooth Ses Aktarımı
 - Doğrudan Ses Girişi
 - Taşınabilir Mikrofon 

AudioKey 2 
Dinleme ayarlarını kontrol edin, kullanım 
istatistiklerini görün, birden fazla 
kullanıcının durumunu görün. Ebeveynler 
çocuklarının işitmesini kolayca takip 
etmek için uygulamayı kullanabilirler.
 - Uzaktan kumanda fonksiyonu 
 - Kayıp işlemcileri bul
 - Ebeveyn Rolleri  
 - Geribildirim gönder

FineTuner Echo
Çift yönlü iletişime olanak tanıyan  
bu kompakt uzaktan kumanda, 
AudioKey 2 uygulamasının yerine  
de kullanılabilir.
 - eKağıt ekran
 - Ses işlemcisi mikrofonlarını test
 - Bilateral destek

Koklear İmplant Ses İşlemcisi
SONNET 2

Uyumlu aygıtlar ve detaylar için ziyaret edin: go.medel.com/AudioStream ve go.medel.com/AudioKey2.
Bluetooth® ismi ve logosu, Bluetooth SIG, Inc'nin tescilli markalarıdır ve MED-EL tarafından kullanımları lisanslıdır. 

AudioStream
Audiostream kapağı, akıllı telefon ve 
tabletlerden gelen gerçek stereo sesi 
Bluetooth® Düşük Enerji ile doğrudan 
ve kablosuz olarak aktarımını sağlar.
 - Müziği Aktarın
 - Kablosuz telefon görüşmeleri
 - Bilateral kullanıcılar için ideal

En Doğal Ses Kalitesi 
Başka bir koklear implant ses işlemcisinin 
eşleşemeyeceği bir ses kalitesi sağlar.  

Esnek Güç Seçenekleri
2 adet çinko-hava pil ile 4 güne 
varan kullanım ya da şarj edilebilir 
seçeneklerle hafif kullanım.  

Otomatik Adaptasyon  
ASM 3.0, özellikle zorlu ses ortamlarına 
üstün performansla ve eller serbest 

biçimde anında adapte olur.  

Çocuklar İçin  
Üstün Güvenlik 
Kurcalamaya dayanıklı 

tasarımı, link-check LED ışığı 
ve kilitlenebilir aktarıcısıyla 

çocuklar için ideal seçim. 



Mikrofon Yönlülüğü 
Arkadan gelen gürültüyü azaltır ve 
gürültüde daha iyi anlama için önden 
gelen seslere odaklanır.

Otomatik Adaptasyon 
Her ortamda çabasız işitme için değişen 
dinleme ortamlarına kesintisiz biçimde 
adapte olur.

Zahmetsiz İşitme İçin Tasarım
SONNET 2, sıradışı işitme performansı için tasarlanmıştır.  Benzersiz 
bir müzik algısı sağlar ve değişen dinleme ortamlarına kesintisiz ve 
otomatik olarak adapte olur.

Gürültü Azaltma
SONNET 2 rüzgar gürültüsünü, sürekli 
olan ortam gürültüsünü ve hatta anlık 
gürültüleri bile en aza indirir.

Tam Bimodal Senkronizasyon
En yeni MAESTRO Sistem Yazılımı ile, 
SONNET 2 ve herhangi bir işitme 
cihazının işlemlemesi arasındaki 
gecikmeyi tamamen ortadan 
kaldırabilirsiniz. 

Suya göre Tasarım 
Yağmur çamur dinlemeyen suya 
dayanıklı SONNET 2, herhangi bir 
dinleme ortamında en iyi işitmeyi 
sağlar. WaterWear işlemcinizi 
tamamen su geçirmez kılar.

Tarza göre Tasarım
Binlerce renk seçeneği ve 
değiştirilebilir kapaklar kolayca  
her tarza uyum sağlar.  

Her türlü ortamda 
en doğal işitme için
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İşlemci Ünitesi ve Aktarıcı 

KabloEk Aktarıcı Kapakları

AudioStream

Mikrofon ve Pil Yuvası Kapakları 

Özel Tasarımlı Kapaklar

Saç Desenli Kapaklar 

 - Kontrol ünitesi ve AudioStream için 6 temel renk
 - Aktarıcı kablosu için 4 renk seçeneği
 - Mikrofon kapağı (parlak) ve pil yuvası kapağı için 15 renk seçeneği
 - DL-Aktarıcı için 12 renk seçeneği ve 24 özel tasarım kapak

SONNET 2 Ses İşlemcisi (Me1150)
SONNET 2 EAS Ses İşlemcisi (Me1520)

Teknik Veriler

Boyutlar ve Ağırlık
 - 6,1 gr (ActiveWear ile)
 -  10,6 gr (Me1510 iki adet  
675 çinko-hava pilli) 

 -  11,0 gr (Me1520 iki adet  
675 çinko-hava pilli) 

 -  DL Aktarıcı: 4,6 gr, 32,8 mm x 5,8 mm
 -  DL Aktarıcı: 9 farklı güçte 5 DL  
Aktarıcı mıknatısı

 -  3 farklı uzunlukta dayanıklı aktarıcı kablosu:  
6,5 cm (2,6 inç), 9 cm (3,5 inç), 28 cm 
(11,0 inç)

Malzeme
 -  Kontrol Ünitesi & Aktarıcı: Polikarbonat ve 

akrilonitril-bütadien-styrol polimer karışımı
 - Boynuz: Poliamid (PA)  
 - Kablo: PVC ve TPE Evopren  
 -  Biyouyumluluk standardı  
ISO 10993-1’e uygun

 - Latekssiz*

Uyumluluk
 -  Tüm çok kanallı MED-EL koklear 
implantlarıyla uyumlu 

 - MAX Programlama Arayüzü
 -  MAESTRO Sistem Yazılımı 8.0 ya da daha 
yeni sürüm 

 -  Tüm marka ve model işitme  
cihazlarıyla uyumlu

 -  Herhangi bir işitme cihazıyla tam bimodal 
senkronizasyon: En yeni MAESTRO Yazılımı 
sayesinde sinyal 10 ms kadar geciktirilebilir

Ürün Özellikleri
 - Frekans Aralığı 70-9300 Hz
 - IP54 standardında suya dayanıklı
 - Çift mikrofon
 - Kapsamlı Veri Günlüğü
 - Otomatik Ses Yönetimi 3.0

 - Kurcalamaya dayanıklı tasarım
 - Güvenli boynuz
 - Kilitli pil yuvası 
 - Yutmaya karşı önlem  
 - İlave sabitleme seçenekleri
 -  Kilitlenebilir aktarıcı kablosu  

(aktarıcıya ve kontrol ünitesine)
 - LED göstergesiyle bağlantı kontrolü
 - Dört program 
 -  FineTuner Echo ya da AudioKey 2 ile sürekli 

ses düzeyi ve hassasiyet kontrolü
 -  Elektro-Akustik Uyarımı destekler (EAS)

Ses İşlemleme Özellikleri
Ön İşlemleme
 -  Mikrofon Yönlülüğü (Omni, Doğal, Adaptif)
 -  İki Aşamalı Otomatik Kazanç Kontrolü  
Özellikli Otomatik Ses Düzeyi Kontrolü 

 - Rüzgâr Gürültüsü Azaltma
 - Ortam Gürültüsü Azaltma  
 -  Anlık Gürültü Azaltma
 -  Giriş Dinamik Aralığı (IDR) 78 dB  
(28-106 dB SPL)

Ses İşlemleme Stratejileri
 -  FS4 (4 apikal kanalda 1 kHz'e kadar  
Fine Structure İşlemleme)

 -  FS4-p (Zaman bilgisini daha doğru 
iletmek için Akıllı Paralel Uyarım ile 
birlikte, 4 apikal kanalda 1 kHz'e kadar  
Fine Structure İşlemleme)

 -  FSP (Genellikle 2 apikal kanalda 350 Hz’e 
kadar Fine Structure İşlemleme)

 - HD-CIS (Yüksek Çözünürlüklü CIS) 
 -  Bifazik ya da Trifazik uyarım darbeleri
 - 250 spektral bandı destekler 

Bağlanabilirlik
Teknoloji 
 - 2.4 GHz kablosuz iletişim
 -  Audiostream ile direkt kablosuz 
Bluetooth Low Energy ses aktarımı

 - Gerçek stereo ses kalitesi
 - Bilateral kullanım için destek
 - Entegre telecoil

Aksesuarlar
AudioLink
 - Boyutlar: 68 x 38 x 17.5 mm
 - Ağırlık: 35 gr
 - Taşınabilir Mikrofon 
 - Eller serbest telefon görüşmeleri
 - TV’den ses aktarımı 
 - Müzik aktarımı 
 - Doğrudan ses girişi (DAI) 

AudioKey 2 Uygulaması
 - Uzaktan kumanda fonksiyonu
 - Ebeveyn Rolleri  
 - Kapsamlı Veri Günlüğü   
 - İşlemcimi Bul
 - Geribildirim Gönder

FineTuner Echo
 - Boyutlar: 104 x 38 x 11 mm
 - Ağırlık: 32 gr (batarya dahil)
 -  Çift yönlü iletişim olanağına sahip 
kompakt uzaktan kumanda

 - eKağıt ekran
 - Ses işlemcisi mikrofonlarını test
 - SONNET 2 Batarya durum göstergesi

WaterWear kılıf 
 - 4 metre derinliğe kadar su geçirmez
 -  Tuzlu, tatlı ve klorlu suda kullanılabilir

Batarya durum göstergesi
Çinko-Hava Piller
 -  2 çinko-hava pil ile 60 saate  
varan kullanım

Standart Şarj Edilebilir Batarya 
 - Boyutlar: 22 x 14 x 7 mm
 - Bataryayla Birlikte İşlemci Ağırlığı: 9,1 gr
 - Kullanım süresi: 10 saate kadar
 - Şarj olma süresi: ~4 saat
 -  Kullanım ömrü: >500 şarj/deşarj devri

Şarj Edilebilir Mikro Pil ile
 - Boyutlar: 16 x 14 x 7 mm 
 - Bataryayla Birlikte İşlemci Ağırlığı: 8,1 gr
 - Kullanım süresi: 7 saate kadar
 - Şarj süresi: ~3 saat
 -  Kullanım ömrü: >500 şarj/deşarj devri

Şarj Aleti
 - Eş zamanlı şarj için 4 yuva
 - Güç & şarj gösterge ışıkları 
 - USB ile çalışan:  5V DC, 500 mA
 -  USB güç adaptörü: 100–240V AC  
(~50/60 Hz)

medel.com
MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Avusturya | office@medel.com

Her ürün için detaylı bilgi ve spesifik şartlar için lütfen ilgili ürünün kullanım talimatına başvurun.
Belirtilen özellik ve fonksiyonlardan bazıları, bazı ülkelerde geçerli olmayabilir. Donanımdaki özellikleri aktifleştirmek, teknik değerlendirmeyi gerektirebilir. 
*  Mevcut FDA kılavuzuna göre "latekssiz", "lateks ile yapılmadığı" anlamına gelmektedir. “Ürünlerin veya Ürün Kaplarının Doğal Kauçuk Lateks ile Yapılmadığını 

Kullanıcılara  Bildirmek için Tıbbi Ürünlerin Etiketlenmesi için Öneriler”, 2014.


