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Ruszaj na spotkanie z przygodą!
Najlepsze w branży, innowacyjne  

rozwiązania wodoodpornefirmy Advanced Bionics

do Naída CI



Ciesz się życiem z firmą AB

Producent nagradzanego, wodoodpornego procesora dźwięku Neptune™ 

przedstawia obudowę AquaCase™* dla użytkowników systemów Naída CI, która 

umożliwia korzystanie z najnowocześniejszej technologii, zapewniającej 

optymalny odbiór dźwięków w każdym środowisku i pełną swobodę ruchów 

podczas różnych czynności. AB, wiodąca firma w branży wodoodpornych 

aparatów słuchowych, dostarcza urządzenia, dzięki którym możesz słyszeć co się 

dzieje dookoła podczas kąpieli, surfowania, przechodzenia przez ulicę w strugach 

deszczu, szaleństw na skuterze wodnym, spływu po górskiej rzece i każdej innej 

związanej z wodą czynności. 

Z firmą AB możesz cieszyć się życiem  

bez żadnych ograniczeń



Bezkompromisowa jakość słyszenia 

Najwyższa ocena w branży
Obudowa AquaCase posiada bardzo wysoką klasę ochrony, IP 68, co 

oznacza pełne zabezpieczenie przed wodą, potem, pyłem i piaskiem. Możesz 

mieć pewność, że Twój procesor jest bezpieczny w każdym środowisku, czy to 

będzie gospodarstwo rolne, plac budowy, basen czy plac zabaw. 

Zawsze w ruchu
Obudowa AquaCase nadaje się do wielokrotnego, długotrwałego i codziennego 

użytku. Wyposażona jest w  zaczep zapewniający doskonałą stabilność 

podczas pływania, nurkowania, jazdy na nartach czy rowerze górskim, biegów 

przełajowych i innych pasjonujących sportów.
Bezpieczny, zdejmowany zaczep, obracany o 360 stopni, 

mocowany do tylnej części obudowy AquaCase

Obudowa AquaCase stworzona dla osób prowadzących aktywny tryb życia,  

jest wodoodporna, niezwykle trwała i odporna na zużycie, umożliwiająca  

doskonałe słyszenie w wodzie i poza nią.
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Transmiter AquaMic

Zatrzask

Blokada zabezpieczająca

AquaCase

Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz

Jedyny wodoodporny mikrofon na świecie 
Obudowy AquaCase należy używać z wodoodpornym transmiterem AquaMic™ 

posiadającym wbudowany mikrofon z klasą ochrony IP 68, produkcji firmy 

AB. Wodoodporny, pozbawiony osłon transmiter AquaMic można umieścić w 

miejscu gwarantującym niezakłócony, naturalny odbiór dźwięków. 

Spokój ducha 
Aby zapewnić pełną ochronę procesora dźwięku Naída CI**, obudowa 

AquaCase posiada  blokadę zabezpieczającą i jest wykonana ze specjalnych 

materiałów odpornych na korozję, wodę, pył, błoto, piasek i inne zabrudzenia. 

Solidna obudowa AquaCase została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić doskonały odbiór dźwięków, nawet 

w warunkach największej wilgoci i zapylenia, podczas najbardziej wymagającego wysiłku, przy każej pogodzie.
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Akcesoria gotowe do akcji

Proste i bezproblemowe w obsłudze 
Firma AB oferuje różne akcesoria do obudowy AquaCase, dzięki którym Ty 

lub Twoje dziecko możecie swobodnie oddać się pasjonującej zabawie. Nie 

bój się, że procesor spadnie z ucha — możesz nosić obudowę na ramieniu, 

zawiesić ją na szyi lub przymocować w miejscu, które uważasz za bezpieczne.  

Smycz
wygodna i dyskretna w noszeniu 

Zaczep i opaska na ramię***
podczas większego wysiłkuZanurz się w świat przygody!
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Idealna podczas pływania, nurkowania, jazdy na nartach czy rowerze górskim,  
biegów przełajowych  i innych sportowych wyczynów!

Advanced Bionics nieustannie wprowadza innowacyjne i nowoczesne rozwiązania umożliwiające słyszenie...

przygotuj się na kolejne przełomowe odkrycia.

rzeka i jezioro morze basen i spa deszcz i wilgoć kąpiel i natrysk błoto i brud pot
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