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Ga het avontuur aan!
Industrieleider in waterdichte innovatiesvan Advanced Bionics

voor Naída CI



Actief leven met AB

Het bedrijf dat de award-winnende Neptune™  waterdichte geluidsprocessor intro-

duceerde, brengt nu de AquaCase™ houder voor Naída CI-gebruikers op de markt 

zodat u kunt profiteren van zeer geavanceerde technologie voor optimaal horen,  

in elk type omgeving en voor totale bewegingsvrijheid tijdens elke soort activiteit.  

AB, de industrieleider op het gebied van waterdichte hoortechnologie, biedt u  

oplossingen om er voor te zorgen dat u of uw kind alles goed kan horen tijdens  

het baden, een dagje aan het strand, zwemmen in het zwembad of de zee, mountain-

biken in de modder, spelen in de zandbak, of tijdens elke andere activiteit die u wilt 

ondernemen. 

AB zet zich in om u zonder beperkingen 
te kunnen laten leven en genieten



Onbeperkte hoorprestaties

Hoogste classificaties binnen de industrie
De AquaCase heeft een IP 68-classificatie ontvangen voor de optimale bescher-

ming tegen water, transpiratie, stof en zand. Of u nu op de boerderij of een 

bouwplaats aan het werk bent, of u bevindt zich in het zwembad of de speeltuin, 

uw processor wordt gegarandeerd goed beschermd in elke omgeving. 

Altijd en overal klaar voor actie
AquaCase; uw herbruikbare accessoire voor elke dag, heel de dag! De 

AquaCase beschikt over een clip voor optimale retentie tijdens het zwemmen, 

snorkelen, skiën, mountainbiken, veldlopen en andere activiteiten waarbij 

bescherming van de processor wenselijk is.
Stevige, verwijderbare clip die 360 graden kan draaien 

en op de achterkant van de AquaCase vastzit.

De AquaCase is specifiek ontworpen zodat u zonder beperkingen zo actief kunt leven als u wilt. 
AquaCase is de beste oplossing op het gebied van duurzaamheid, slijtvastheid en bovendien kunt 

u er mee zwemmen zonder dat de hoorprestaties in en buiten het water daar onder lijden.
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AquaMic

Klepje

Vergendeling

AquaCase

Voor elk avontuur, elke omgeving

De enige waterdichte microfoon ter wereld 
De AquaCase-accessoire is ontworpen voor gebruik met de AquaMic™ 

waarmee u kunt zwemmen. Dit is de unieke microfoon van AB; de enige 

met IP 68-classificatie. De AquaMic is waterdicht en biedt u optimale 

microfoonplaatsing voor een ongehinderd natuurlijk gehoor. 

Gemoedsrust 
Om er voor te zorgen dat uw Naída CI -spraakprocessor** goed beschermd is, 

beschikt de AquaCase over een vergrendeling en speciale corrosiebestendige 

materialen die tegen water, stof, modder, zand en ander vuil bestand zijn. 

De robuuste AquaCase-accessoire is ontwikkeld om dezelfde hoorprestaties te leveren maar dan bij de natste en vieste 
omstandigheden, tijdens wilde activiteiten en onder alle weersomstandigheden, op elk moment van de dag.
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Actiebestendige accessoires

Eenvoudig dragen zonder zorgen 
AB biedt flexibele draagopties voor de AquaCase die u of uw kind de 

mogelijkheid bieden om zonder zorgen te kunnen genieten van kleine of 

grote avonturen. U hoeft niet bang te zijn dat de processor los raakt—u 

of uw kind kunt de houder om de arm of nek dragen of op een veilige plek 

naar keuze vastzetten met de clip.  

Lanyard
voor een comfortabele, discrete draagoptie

Clip en armband***
voor de meest intensieve activiteitenGelijk het water in!
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Ideaal voor zwemmen, snorkelen, skiën, mountainbiken,  
veldlopen en andere spannende activiteiten!

Advanced Bionics blijft de grenzen verleggen en introduceert steeds nieuwe innovatieve hooroplossingen...

Stelt u zich eens voor welke innovaties AB straks nog meer biedt.

rivier & meer zee zwembad & wellnesscenter regen & vochtigheid bad & douche modder & vuil transpiratie
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