
Nunca foi tão fácil
RONDO 2

 Encontre-se com o futuro  
 dos processadores de áudio 

Carregamento sem fio
O RONDO 2 faz uso da tecnologia Qi para recarregar sua 
bateria integrada de íons de lítio sem fio. Isso significa o fim 
do incômodo de abrir o processador para trocar as baterias. 
O RONDO 2 é incrivelmente fácil de usar, em especial para 
usuários com destreza manual limitada.

Basta colocar o RONDO 2 no carregador que ele começa  
a carregar. Quatro horas de carregamento garantem energia 
para o dia inteiro (até 18 horas). O mini compartimento de 
bateria também dispõe de uma opção auxiliar que permite 
alimentar o RONDO 2 diretamente com uma bateria AAA.

Carregamento 
sem fio
Diga adeus às baterias 
descartáveis - basta 
colocar o RONDO 2  
em seu carregador.

Incrivelmente simples
Inacreditavelmente fácil de usar 
por meio de ativação por um 
único toque e controle sem  
o uso das mãos.

Totalmente 
recarregável
A bateria recarregável de  
íons de lítio integrada garante 
um dia inteiro (até 18 horas) 
de funcionamento. 

Estilo discreto
Seu design elegante e leve  
é confortável, mesmo com 
óculos, e desaparece  
facilmente sob o cabelo.

Triformance® | Para uma audição mais natural

O RONDO 2 dispõe de Triformance para uma audição mais natural em qualquer ambiente 
acústico. Triformance é a combinação de três tecnologias da MED-EL que funcionam em 
sinergia para proporcionar a audição mais natural possível aos nossos pacientes.  

Mescle ou destaque
Alterne entre cores sutis  
e padrões elegantes em  
um instante com as novas 
capas estilizadas. 



Incrivelmente simples
Carregamento sem fio e controle 
automatizado transformam o  
RONDO 2 no processador de  
áudio mais fácil de usar.

Baixa manutenção 
Não há mais necessidade de adquirir 
baterias descartáveis ou substituir 
cabos, economizando desse modo 
tempo e dinheiro.

Conectividade
A telebobina integrada facilita a 
conexão com o colar de indução 
Bluetooth e outros acessórios.

Pronto para enfrentar a água
O RONDO 2 foi projetado para  
ser resistente a água, tornando-se 
totalmente à prova d’água com o 
acessório WaterWear. 

Conforto o dia inteiro
Projetado para ser usado totalmente 
fora da orelha, oferece um conforto  
de uso excepcional, mesmo com óculos.

Segurança extra
O desenho leve e as opções flexíveis 
de fixação garantem que o RONDO 2 
fique precisamente no lugar.

Uma nova era em audição
Por que o RONDO 2 é tão revolucionário? Pela primeira vez, não há necessidade 
de trocar as baterias ou manipular botões. Pense nas possibilidades - ouvir sem 
qualquer complicação. O RONDO 2 é incrivelmente fácil de usar - o que o torna 
perfeito para todos os que desejam um processador de áudio que combina estilo 
discreto com simplicidade.

Ouça o dia inteiro 
Carregue à noite 
É simples assim
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Processador de áudio de peça única RONDO 2 (Me1150)
Dados técnicos

Tamanho real

Processador de áudio 
RONDO 2 (Me1150)
Características do produto
 - Design multifuncional
 -  Design à prova de respingos  
de água com classificação IP54

 -  Capas fáceis de trocar em  
34 desenhos e cores

 -  Gerenciamento automático do som (AGC)
 - Microfone omnidirecional
 - AGC de loop duplo
 -  Faixa dinâmica de entrada de 78 dB  
(28 dB a 106 dB NPS) 

 - Suporta 250 bandas espectrais
 -  Função de verificação de link com 
indicador de LED

 - Botão Liga/Desliga no processador
 - Controle remoto FineTuner
 -  Controle contínuo do volume  
e da sensibilidade

 - Quatro posições de programas

Bateria recarregável
 -  Bateria de íons de lítio integrada
 -  Recarga sem fio via carregador  
Qi compatível

 - Até 18 horas de uso por carga
 -  A vida útil da bateria é normalmente  
superior a 5 anos

 -  Mini compartimento de bateria  
oferece uma opção de alimentação 
complementar com bateria AAA

Conectividade
 - Telebobina integrada

Força do ímã
Disponível com ímãs de três forças para 
uso com os implantes SYNCHRONY e 
quatro forças para utilização com outros 
ICs da MED-EL

Estratégias de codificação sonora
 Estratégias disponíveis por meio do 
software do sistema MAESTRO 7.0:
 -  FS4 (processamento de estrutura fina 
até 1 kHz em 4 canais apicais)

 -  FS4-p (processamento de estrutura fina 
até 1 kHz em 4 canais apicais com 
estimulação paralela inteligente para 
maior precisão temporal)

 -  FSP (processamento de estrutura fina em 
geral de até 350 Hz em dois canais apicais)

 - HD-CIS (CIS de alta definição)

Opções de cores
Capas fáceis de trocar disponíveis em 
diferentes cores, designs e tipos de cabelo
Capas brilhantes e foscas

Capas estilizadas

Capas imitando tipos de cabelo

Carregador
Carregador
 -  Alimentado via USB: 5 V CC, 1 A
 -  Alimentação de energia por USB:  
100–240 V AC (~50/60 Hz)

 - Protocolo de carregamento Qi sem fio
 - LED indicador de energia

RONDO 2 Kit
35351 Kit RONDO 2 MAESTRO Core 
 30459 Unidade Controle RONDO 2  
31255 Imã RONDO 2 força 3  
35318 RONDO 2 Clips  
36285 Carregador sem Fio  
34706 Bolsa diária tamanho M  
37828 Power Supply  
33686 GripWear  
03132 FineTuner  
04048 Tester  
35350 RONDO 2 DesignCov. ColMix (4)  
35679 RONDO 2 Design Cover Flyer  
36308 RONDO 2 Manual Portuguese  
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Carregador não fabricado pela MED-EL.
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