
ابدأ مغامراتك اآلن.
من Advanced Bionicsرائدة الصناعة في االبتكارات املقاومة للماء





AB استمتع بحياتك مع منتجات

أيًضا  تقدم  للسباحة  والمخصص  الجوائز  على  الحائز   Neptune™ الصوت  معالج  أنتجت  التي  الشركة 

مجموعة ™AquaCase* لمريض Naída CI حتى يمكنهم من االستمتاع بأكثر التقنيات تطوًرا في العالم 

والتحرك بحرية كاملة أثناء ممارسة أي نشاط..

بصفتها الشركة الرائدة في مجال أجهزة السمع ضد الماء ، تقدم AB حلوال ألنشطة السباحة تضمن لك سماع 

كل شيء بينما تقوم باالستحمام، أو ركوب األمواج، أو عبور الطريق حال سقوط األمطار أو ركوب الدرجات 

المائية في بحيرة أو ركوب الطوف في النهر ، أو المشاركة في أي مغامرة مثيرة تصادفك خالل اليوم. 

تتعهد شركة AB بأن تساعدك على أن تعيش حياتك دون قيود



Advanced Bionics من



أداء سمعي ليس له مثيل

التصنيف األعلى في الصناعة
تحمل AquaCase تصنيف IP 68 لما لها من قدرة على الحماية الفائقة ضد الماء والعرق واألتربة 

والرمال. سواء كنت في المزارع ومواقع البناء أو حمامات السباحة والمالعب، يمكنك أن ترتاح وتطمئن أن 

المعالج الذي تستخدمه محمي ضد أي بيئة من أي نوع. 

استمتع بكل األنشطة، في أي وقت
تعتبر مجموعة AquaCase هي اإلكسسوار الذي يمكن استخدامه بصورة متكررة طوال اليوم وكل يوم، 

فهو يحتوي على مشبك مناسب للحصول على قدرة رائعة على التثبيت أثناء السباحة والغوص الحر والتزلج 

وركوب الدراجات الجبلية والجري في الوحل وغيرها من المغامرات المثيرة.

 مشبك تأمين قابل لإلزالة يمكن تدويره بزاوية 360 درجة 
AquaCase وُيركب على الجانب الخلفي من

لقد تم تصميم AquaCase كي تستمتع بحياتك بنشاط كما يحلو لك، فهي توفر أعلى مستويات المتانة وخيارات 
االرتداء والقدرة على السباحة بهدف الحصول على أداء سمعي ليس له مثيل داخل وخارج الماء.
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AquaMic

لسان

قفل أمان

AquaCase

أي مغامرة، في أي بيئة

الميكروفون الوحيد في العالم ضد الماء 
لقد تم تصميم اإلكسسوار AquaCase الستخدامه مع ميكروفون AquaMic™ الفريد من AB الذي 

يحمل تصنيف رقم IP 68 ويمكن استخدامه في أنشطة السباحة. بفضل مقاومته للماء دون الحاجة إلى 

استخدام أي حقيبة أو غالف، يوفر AquaMic لك تركيًبا مثالًيا للميكروفون للحصول على حاسة سمع 

طبيعية ال نظير لها. 

راحة البال 
لضمان حماية معالج الصوت Naída CI **، يحتوي AquaCase على قفل أمان ومواد خاصة مقاومة 

للتآكل التي يمكنها تحمل الماء واألتربة والوحل والرمال وما شابهها. 

لقد تم تطوير إكسسوار AquaCase القوي كي يوفر نفس القدرة الهائلة على السمع في أصعب الظروف وأكثر تعرًضا للماء وخالل ممارسة 
األنشطة في أي مناخ وأي وقت.



ابدأ الغطس اآلن!
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إكسسوارات معدة للحركة

ارتداء سهل بدون قلق 
توفر AB إكسسوارات مرنة لحاوية AquaCase تسمح لك أو لطفلك االستمتاع بالمغامرات المليئة 

بالحركة دون أي قلق. تخل عن القلق الناجم عن خوفك من سقوط المعالج من األذن—حيث يمكنك 

أن ترتدي العلبة على الذراع أو حول الرقبة أو مثبًتا في مكان آمن تفضله بالمشبك.  

حبل قصير
لالرتداء بشكل مالئم وغير ظاهر

مشبك  
ألقسى أنواع األنشطة



مثالي ألنشطة السباحة والغوص الحر والتزلج وركوب الدرجات الجبلية والجري في الوحل 
والمغامرات المثيرة األخرى!

تواصل Advanced Bionics سعيها نحو تقديم ابتكارات جديدة تتعلق بالحلول السمعية المبتكرة...
تخيل فقط الطفرات المبتكرة التي ستقدمها AB في المستقبل.

نهر وبحيرة محيط حمام سباحة ومنتجع األمطار والرطوبة االستحمام والدش الوحل والتراب العرق
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Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Switzerland

هاتف: 41.58.928.78.00+
فاكس: 41.58.928.78.90+

info.switzerland@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics LLC
Westinghouse Place 28515

Valencia, CA 91355, United States
هاتف: 1.877.829.0026+
هاتف: 1.661.362.1400+
فاكس: 1.661.362.1500+

info.us@AdvancedBionics.com

لمزيد من المعلومات حول مواقع AB األخرى، قم بزيارة موقعنا على
AdvancedBionics.com/contact

*تحقق من مندوب AB المحلي وتأكد من موافقات الجهات التنظيمية في منطقتك.  
.AquaMic وكابل AquaMic وقطعة الرأس PowerCel™ 110 يلزم توفير بطارية**  

***يجب شراؤه بشكل منفصل.  
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