
براي حرفه اى ها

SONNET پردازشگر صوتى
در هر محیط شنیدارى



گزینه هاى پوشیدنى سبک

BabyWear
گزینه پردازشگر صوتى دور از گوش BabyWear، راه حل مناسبى براى 

نوزادان و کودکان با گوش هاى بسیار کوچک است.

SONNET راحتى و حفاظت روزانه را حتى براى گوش هاى بسیار کوچک فراهم مى کند.

براى شنوایى طبیعى تر | Triformance® 

SONNET از Triformance بهره مى برد تا شنوایى طبیعى ترى را در هر محیط صوتى فراهم کند. 

Triformance ترکیبى از سه تکنولوژى MED-EL است که با همکارى یکدیگر طبیعى ترین نوع 

شنوایى ممکن را براى بیماران شما فراهم مى سازد.  

گزینه هاى پوشیدنى سبک
SONNET راحتى و حفاظت روزانه را حتى براى گوش هاى بسیار کوچک فراهم مى کند.

ActiveWear
با استفاده از ActiveWear، یک پردازشگر صوتى سبک روى گوش قرار 

مى گیرد و مجموعه باترى به لباس متصل مى شود. 

 راحتى و حفاظت روزانه را حتى براى گوش هاى بسیار کوچک فراهم مى کند. راحتى و حفاظت روزانه را حتى براى گوش هاى بسیار کوچک فراهم مى کند.

ActiveWear

در هر محیط شنیدارى
SONNET پردازشگر صوتى

گزینه هاى پوشیدنى سبک

در هر محیط شنیدارى

آماده براى مقابله با آب 
در هواى بارانى یا آفتابى، سیستم مقابله با 

رطوبت SONNET، بهترین شنوایى ممکن 
را در هر محیط شنیدارى ارایه مى کند. 
و SONNET مى تواند حفاظت ضدآب 

کاملى را با کاورهاى WaterWear فراهم 
نماید.

باترى هاى قابل شارژ
باترى هاى قابل شارژ با استفاده آسان 
امکان بهره گیرى از شنوایى براى ده 

ساعت را با یک بار شارژ فراهم مى کند. 

60 ساعت طول عمر باترى
با دو باترى زینک ایر، به مدت 4 روز مى توانید 
از عملکرد کامل دستگاه استفاده نمایید.

 عملکرد شنوایى استثنایى
میکروفون هاى دوتایى، جهتگیرى میکروفون را 
براى شنوایى مطلوب در هر محیطى فعال مى کند.

کنترل بدون نیاز به دست
سیستم مدیریت اتوماتیک صدا (2.0) به 

صورت هوشمند با تغییرات محیط هاى 
صوتى هماهنگ مى شود.

اتصال مطمئن
DL-Coil با سیستم یکپارچه

چک اتصال، به راحتى به شما نشان مى دهد 
که پروتز به درستى اتصال یافته است.
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SONNET گزینه هاى رنگ بندى

کویل و پردازشگر

کاورهاى کویل اضافىکابل ها

کاورهاى باترى و میکروفون

6  رنگ پایه براى پردازشگر و کویل-
4  رنگ براى کابل کویل-
15  رنگ براى کاور میکروفون (شفاف) و کاور جا باترى-
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SONNET  (Me1310) پردازشگرصوتى
SONNET EAS  (Me1320) پردازشگر صوتى

اطالعات فنی

ابعاد و وزن
  8,1 گرم (با باترى میکرو قابل شارژ) پردازشگر صوتى -

SONNET (Me1310)
  8,8 گرم (با باترى میکرو قابل شارژ) در پردازشگر -

SONNET EAS (Me1320) صوتى
  10,6 گرم (با دو باترى 675 زینک ایر) در پردازشگر -

SONNET (Me1310) صوتى
  11,3 گرم (با دو باترى 675 زینک ایر) در پردازشگر -

SONNET EAS (Me1320) صوتى
  DL-Coil:  32,8 × 5,8 میلى  متر، 4,6 گرم-
 مگنت هاى DL-Coil در 5 قدرت در دسترس هستند -
  کابل کویل بادوام در سه طول مختلف: 6,5-

سانتى متر(11 اینچ)، 9 سانتى متر (3,5 اینچ) و 28
سانتى متر(11 اینچ)

سخت افزار/نرم افزار سازگار
-SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA,

PULSAR, C40+, C40 ایمپلنت هاى 
( عملکرد چک اتصال در ایمپلنت هاى C40 و +C40در 

دسترس نیست)
-FineTuner کنترل از راه دور

استراتژى هاى کدگذارى صدا
استراتژى هاى موجود از طریق نرم افزار سیستم 

MAESTRO
FS4 (پردازش ساختارهاى ظریف صوتى تا 1 کیلوهرتز - 

در 4 کانال رأسى)
FS4-p (پردازش ساختارهاى ظریف صوتى تا 1- 

کیلوهرتز در 4 کانال رأسى به همراه تحریک موازى 
هوشمند براى دقت زمانى باالتر)

FSP (پردازش ساختارهاي ظریف صوتى تا 350 هرتز -
در 2 کانال رأسى)

HD-CIS (CIS با کیفیت باال)-

ویژگى هاى محصول
-IP54 طراحى ضد پاشش آب با درجه
میکروفون هاى دوگانه-
داده نگار-
 مدیریت خودکار صدا 2,0-

(ASM 2.0) 
جهتمندى میکروفون -
کاهش نویز باد-
 کنترل اتوماتیک صدا با -

AGC سیستم تراکمى دو مسیره 
  طراحى ضد مداخله با ویژگى هاى حفاظت کودك-
 عملکرد بررسى اتصال با -

LED چراغ نشانگر
 محدوده پویایى ورودى 78 دسى بل    -

(28dB - 106dB SPL)
چهار موقعیت برنامه-
 کنترل مداوم میزان صدا و حساسیت   -

FineTuner با استفاده از کنترل
پشتیبانى از 250 باند طیفى-

SONNET EAS ویژگى هاى اضافى
  تحریک آکوستیکى تا 2 کیلوهرتز-
48 دسى بل بهره آکوستیکى-
-(MPO) حداکثر توان خروجى SPL 118 دسى بل  
  پردازش سیگنال سمعک کامًال دیجیتالى-
6 کانال تنظیم آکوستیکى-

قابلیت اتصال
 -RogerTM 21 from Phonak
بى سیم آماده براى کاربردهاى 2.4 گیگاهرتزى در آینده-
تله کویل داخلى-
-FM اتصال مستقیم به کاور باترى 

(اتصال صوتى 3 پین استاندارد اروپا)
طول عمر باترى

تا 60 ساعت استفاده با یکسرى 2 تایى-
  باترى زینک-ایر

گزینه هاى باترى SONNET و 
لوازم جانبى

باترى قابل شارژ 
SONNET

ابعاد و وزن
  طول: 22  میلى  متر -
  عرض: 14 میلى متر -
  ارتفاع: 7 میلى متر -
  وزن پردازشگر با باترى: 9,1 گرم-

ویژگى هاى باترى
  زمان استفاده: تا 10 ساعت-
  زمان شارژ: حدود 4 ساعت-
  طول عمر: بیشتر از 500 سیکل شارژ/دشارژ-

باترى میکرو قابل شارژ 
SONNET

ابعاد و وزن
  طول: 16 میلى متر -
  عرض: 14 میلى متر -
  ارتفاع: 7 میلى متر -
  وزن پردازشگر با باترى: 8,1 گرم-

ویژگى هاى باترى
  زمان استفاده: تا 7 ساعت-
  زمان شارژ: حدود 3 ساعت-
  طول عمر: بیشتر از 500 سیکل شارژ/دشارژ-

SONNET شارژر

ویژگى ها
  4 واحد شارژ همزمان-
  چراغ هاى نشانگر پاور و شارژر-
 تغذیه از USB: 5 ولت برق مستقیم، 500 میلى آمپر-
 آداپتور پاور USB: 100-240 ولت برق متناوب -

(~60/50 هرتز)

SONNET
مجموعه باترى کوچک

وزن و ابعاد
  طول: 66 میلى متر-
  عرض: 29 میلى متر-
  ارتفاع: 14 میلى متر-
  وزن (بدون باترى): کمتراز 13 گرم-

ویژگى هاى باترى
  زمان استفاده: تا 37 ساعت استفاده با باترى AAA و تا -

DaCapo 16 ساعت استفاده با یک باترى

WaterWear براى
2 OPUS و SONNET

لوازم جانبی ضدآب
  9 بار استفاده از هر بسته-
  3 کاور ضدآب در هر بسته.-
  هر کاور تا 3 بار قابل استفاده است.-
  9 نوار چسبى در هر بسته.-
  هر چسب یک بار مى تواند استفاده شود.-
-IP68 داراى درجه  
  ضدآب تا عمق 4 متر.-
 مى توان از آن در آب نمک، تازه و کلردار استفاده -

کرد.
  تنها باید با باترى هاى بدون نیاز به هوا مثل باترى قابل -

شارژ SONNET و یا باترى 675 اکسید نقره 
 یا آلکالین استفاده کرد.
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