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Den nya D spolen!System Soft
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Njut av en hel veckas oavbrutet lyssnande
med en enda uppsättning luft-zink batterier

Upp till 50 % längre batterilivslängd *
Med en uppgradering till den nya D spolen får du:
•
•
•
•

Betydligt bättre batteriekonomi.
Den senaste och tunnaste spolen i en mängd olika färger
Magneter som är lätta att byta ut
Mindre avfall och lägre kostnader!

En hel dags användning med DaCapo
• Användare med DaCapo uppladdningsbara batterier får upp till 16 timmars
användning per uppladdning, efter uppgradering till den nya D spolen, jämfört med
10–12 timmar med den tidigare spolen.

Har du en bakom-örat processor så uppgradera nu!
• Alla MED-EL användare med en bakom-örat processor kan ha glädje av en
uppgradering till den nya D spolen.
• Användare som har OPUS 2, DUET 2, OPUS 1, DUET eller TEMPO+ kan alla
uppgraderas från nuvarande COMT+ P spole till D spole och få glädje av längre
batterilivslängd och lägre kostnader.

*med luft-zink batterier
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Upp till 50 % längre batterilivslängd
Mått
Jämförelse med COMT+ P spolen
Diameter: 32.6 mm
Höjd: 6.5 mm
Vikt: 5.1 g

Verklig storlek

D spole
Diameter: 31.6 mm
Höjd: 6 mm
Vikt: 4.3 g

31.6 mm

6 mm

Lätt att anpassa
• En basenhet – fyra utbytbara magnetinsatser!
• Magnet styrkan kan enkelt anpassas genom att byta magnetinsatsen
• Inget behov av att byta hela spolen!

MET (Magnet Exchange Tool) -verktyg för magnetbyte.
För snabbt och enkelt byte av magnetinsats

Utbytbara magnetinsatser

svag

standard

stARK

EXTRA STARK

Finns nu i många nya färger!
OPUS 2 processors finns nu i många fräscha färger. Användare kan bland annat välja mellan Vit, Creme och Ebony,
som tagits fram för att matcha olika hårfärger.
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Dessutom erbjuder MED-EL nu en palett nya färger på audioprocessorer speciellt för barn; Grön, Orange, Baby Rosa
och Baby Blå.
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