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  *Verifique com o representante local da AB sobre as aprovações regulamentares em sua região.
 **Pilha 110 PowerCel™, antena AquaMic e cabo AquaMic necessários.
 ***Devem ser comprados separadamente.
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Comece a Sua Aventura!
Liderando o Mercado em Inovações à Prova de ÁguaDa Advanced Bionics

para Naída CI



Viva a vida com AB

Da empresa que desenvolveu o processador de som subaquático e ganhador 

de vários prêmios, o Neptune™, apresentamos o compartimento AquaCase™* 

para usuários do Naída CI, para que você possa aproveitar a mais avançada 

tecnologia do mundo e projetada para uma melhor audição, em qualquer 

ambiente, em total liberdade de movimento e durante qualquer atividade.  

Líder da indústria em audição à prova de água, a AB oferece a você soluções 

subaquáticas para assegurar que você ouça o seu mundo durante o banho, 

surfando, atravessando a rua durante uma garoa, passeando de jet-ski em 

um lago, fazendo rafting em um rio ou fazendo parte de qualquer aventura 

emocionante que apareça. 

A AB tem o compromisso de ajudar você a viver a sua vida 
sem limitações



Desempenho Auditivo Sem Comprometimentos

A classificação mais alta do mercado!
O AquaCase tem uma classificação IP 68 para uma excelente proteção 

contra água, suor, poeira e areia. Desde fazendas e canteiros de obras até 

piscinas e playgrounds, você pode ter certeza de que o seu processador está 

protegido em qualquer ambiente. 

Toda ação a qualquer momento
O seu acessório para uso diário e reutilizável, o AquaCase vem com um clip, 

ideal para inigualável retenção durante a natação, mergulho, esqui, mountain 

bike, corrida na lama e outras aventuras emocionantes.
Clip removível seguro que gira a 360 graus  

e se liga à parte de trás do AquaCase

Projetado para que você viva a sua vida de forma ativa, o AquaCase proporciona  
o melhor em durabilidade, uso e navegação, para uma audição sem  

comprometimentos dentro e fora da água.
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AquaMic

Fecho

Bloqueio de Segurança

AquaCase

Qualquer Aventura em Qualquer Ambiente

Único microfone à prova de água no mundo 
O acessório AquaCase foi projetado para uso com o único microfone 

subaquático de classificação IP 68, o AquaMic™. À prova de água, sem 

nenhuma bolsa ou anexo necessários, o AquaMic oferece a você colocação 

ideal do microfone para uma audição natural, sem comprometimentos. 

Tranquilidade 
Para assegurar que o seu processador de som Naída CI está protegido**, 

o AquaCase vem com um bloqueio de segurança e com materiais especiais 

resistentes à corrosão causada pela água, sujeira, lama, areia e outros. 

O acessório resistente AquaCase foi desenvolvido para fornecer a mesma qualidade de audição nas 
condições mais úmidas e sujas, durante as atividades mais difíceis e em qualquer clima e a qualquer hora.
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Acessórios Prontos para a Ação

Colar
para um uso conveniente e discreto

Clip e Braçadeira***
para as atividades mais durasVai fundo!
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Fácil de usar, sem preocupações 
A AB oferece acessórios flexíveis para o AquaCase permitindo que você 

ou o seu filho se divirtam em aventuras cheias de ação e sem qualquer 

preocupação. Não tenha medo que o seu processador caia do seu 

ouvido—você pode usar o estojo no braço, em volta do pescoço, ou em 

qualquer lugar seguro de sua preferência.  



Ideal para nadar, mergulhar, esquiar, pedalar,  
correr na lama e para outras aventuras emocionantes!

A Advanced Bionics continua sendo pioneira em soluções auditivas...

imagine quais avanços da AB estão por vir.

rios e lagos oceano piscina e spa chuva e umidade banho e ducha lama e sujeira transpiração
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