
 Riva 2 DUO (із ріжком) 

*    Технічні дані отримані відповідно до DIN EN 60118-7 для 2 см³ камери. 
**  Технічні дані отримані відповідно до DIN EN 60118-0 для симулятора вуха. 

 

Максимальне підсилення 

 
На вході: 50 дБ РЗТ 
програмовані характеристики 

Максимальний вихід звуку 

 
На вході: 90 дБ РЗТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Колір корпусу 
• бежевий 
• сірий 
• тютюновий 
 
Покриття 
ComforClean (P) 
 
Аксесуари 
• маленький ріжок 
• адаптер для окулярів 
• Open Tip/ AudioFix (DP)  
 
Переваги Riva 2 DUO 
• мінізавушний апарат із 13 батарейкою 
• 4-канальна слухова система  
• концепція DUO (для відкритого та звичайного 
протезувань) 
• батарейний відсік як вмикач/вимикач, захист 
від неправильного вставляння батарейки 
• кнопка зміни однієї з 3 програм із звуковим 
сигналом 
• телефонна котушка 
• еластичний ріжок 
• задня кришка, що замінюється 
• мікрофонна кришка Audioclip (P)  
• система направлених мікрофонів Audio Scope 
• керівництво настройки Audioscout 
• погашення зворотного зв`язку 
• адаптивне заглушення шумів 
• заглушення шуму мікрофона 
• активація/деактивація 

o затримки при включенні Audiomatic 
(P) 

o сигналу малого заряду батареї 
 

 
Діапазон настройки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIN 118-7* DIN 118-0** 

Вихід звуку (90 дБ РЗТ):   

Пікове значення : 124 дБ 132 дБ 

1.600 Гц: 119 дБ 128 дБ 

DIN: 116 дБ 124 дБ 

Повне підсилення(50 дБ 
РЗТ): 

  

Пікове значення: 55 дБ 64 дБ 

1.600 Гц: 51 дБ 58 дБ 

DIN: 48 дБ 53 дБ 

Тип батарейки: 13 13 

Частотний діапазон: 100-6.300 Гц 100-7.000 Гц 

Струм живлення: 0,70 мА 0,70 мА 

Частота тесту відгуку: 1.600 Гц 1.600 Гц 

Еквівалентний рівень 
шуму: 

16 дБ 16 дБ 

Чутливість індукційної 
котушки: 

  

FOG/RTF: 85 дБ 92 дБ 

Викривлення:    500 Гц 3 % 3  % 

                              800 Гц 2 % 2  % 

                           1.600 Гц  1  % 1  % 



Riva 2 DUO (Open Tip) 

*    Технічні дані отримані відповідно до DIN EN 60118-7 для 2 см³ камери. 
**  Технічні дані отримані відповідно до DIN EN 60118-0 для симулятора вуха. 

 

Максимальне підсилення 

 
На вході: 50 дБ РЗТ 
програмовані характеристики 

Максимальний вихід звуку 

 
На вході: 90 дБ РЗТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Колір корпусу 
• бежевий 
• сірий 
• тютюновий 
 
Покриття 
ComforClean (P) 
 
Аксесуари 
• маленький ріжок 
• адаптер для окулярів 
• еластичний ріжок 
• Open Tip/ AudioFix (DP)  
 
Переваги Riva 2 DUO 
• мінізавушний апарат із 13 батарейкою 
• 4-канальна слухова система  
• концепція DUO (для відкритого та звичайного 
протезувань) 
• батарейний відсік як вмикач/вимикач, захист 
від неправильного вставляння батарейки 
• кнопка зміни однієї з 3 програм із звуковим 
сигналом 
• задня кришка, що замінюється 
• система направлених мікрофонів Audio Scope 
• керівництво настройки Audioscout 
• погашення зворотного зв`язку 
• адаптивне заглушення шумів 
• заглушення шуму мікрофона 
• активація/деактивація 

o затримки при включенні Audiomatic 
(P) 

o сигналу малого заряду батареї 
 

Діапазон настройки 
 

 
 
 

 DIN 118-7* DIN 118-0** 

Вихід звуку (90 дБ РЗТ):   

Пікове значення : 123 дБ 128 дБ 

1.600 Гц: 112 дБ 121 дБ 

DIN: 116 дБ 123 дБ 

Повне підсилення(50 дБ 
РЗТ): 

  

Пікове значення: 48 дБ 53 дБ 

1.600 Гц: 39 дБ 48 дБ 

DIN: 42 дБ 47 дБ 

Тип батарейки: 13 13 

Частотний діапазон: 100-5.800 Гц 100-6.200 Гц 

Струм живлення: 0,70 мА 0,70 мА 

Частота тесту відгуку: 1.600 Гц 1.600 Гц 

Еквівалентний рівень 
шуму: 

16 дБ 16 дБ 

Чутливість індукційної 
котушки: 

  

FOG/RTF: 85 дБ 92 дБ 

Викривлення:    500 Гц 3 % 3  % 

                              800 Гц 2 % 2  % 

                           1.600 Гц  1  % 1  % 


