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Избери  
най-доброто*

*Според проведено независимо проучване от NSL Analytical ESWT, August 2015, 1.67 premium HMC products



Contact Angle
Hydrophobic properties after thousands of rubs with micro�ber cloth

Tested by NSL Analytical ESWT, August 2015, 167 premium HMC products
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Hi-Vision LongLife

Bayer Test
Durability and scratch resistance

Tested by NSL Analytical ESWT, August 2015, 167 premium HMC products
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Competitor 1
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Hi-Vision LongLife

NSL Analytical ESWT, August 2015, 1.67 premium HMC products

NSL Analytical ESWT, August 2015, 1.67 premium HMC products  
versus Hi-Vision LongLife

NSL Analytical ESWT, August 2015, 1.67 premium HMC products  
versus Hi-Vision LongLife

**Allensbacher Research 2011 Results on 2.300 wearers.
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The best 
performance 

on easy-to-clean
properties

76%

67%

88%

The most 
scratch resistant 

coating 

Проучване* потвърждава, че трите най-важни 
характеристики при избор на лещи за очила са: 

здравината, възможността за по-лесно почистване 
и степента на устойчивост на надраскване. 

Hi-Vision LongLife е покритие, което се тества 
периодично от NSL Analytical Services Inc., независима 

лаборатория за изследване на материали, 
специализирана в тестването на диоптрични лещи за 

очила.

Устойчивост на надраскване и здравина Хидрофобни свойства след хиляди пъти 
почистване с микрофибърна кърпа.

Изключително 
устойчиви  
и лесни за 
почистване

Най-важните характеристики за потребителите на очила са**:

Hi-Vision LongLife все още е най-доброто покритие

Bayer тест

Hi-Vision LongLife доказано 
е с 29% по-устойчиво на 

надраскване от следващото по 
издръжливост покритие, което 

е тествано.

Hi-Vision LongLife запазва  
най-дълго възможността за 

лесно почистване, дори и след 
дълга употреба и непрекъснато 

забърсване.

Контактен ъгъл

Устойчивост на надраскване

Лесно почистване

Да не се замърсяват бързо2300  
потребители на очила

Изследване



+

Hi-Vision LongLife осигурява най-добрия комфорт*, 
за да отговори на всички изисквания. За хората, 
които прекарват много време в шофиране, 

работа на компютър, спортуват или просто искат 
постоянно ясно зрение. Hi-Vision LongLife е най-
доброто и функционално покритие*.

здравина

Какво търсят 
потребителите:

Изключителна 
здравина

Възможно  
най-лесното 
почистване

предпазва от прах устойчиво на 
надраскване

лесно за 
почистване

отблъсква вода антирефлексно

Дълготрайно 
действие

стандартна леща
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Also on  
non corrective 

lenses

Използвате ли много дигитални устройства 
в ежедневието си? Колко често проверявате 
смартфона си? Може да не го усещате, но очите 
ви страдат много в нашия дигитален свят. Пишем 
съобщения, играем, сърфираме и работим на 

дигитални устройства продължително време. 
Продължителното излагане на синята светлина, 
излъчвана от всички дисплеи, може да причини 
напрежение в очите, има влияние над съня Ви и 
може да предизвика ретинални увреждания.

Обичате ли да прекарвате време навън? Или 
работите на открито? Ако е така, трябва да сте 
наясно, че UV лъчението може да увреди очите Ви 
през цялата година, включително и през зимата. 
UV лъчението е основната причина за катаракта и 
други очни проблеми и заболявания.

• предотвратява напрежението и умората в очите

• намалява отблясъците и дава по-добър контраст

• предлага по-комфортно и спокойно зрение

• поддържа доброто състояние на очите

• осигурява по-меко възприятие на цветовете

• винаги е в комбинация с Hi-Vision LongLife

• предотвратява стареенето на очите, дължащо се 
на UV лъчите

• предотвратява увреждането на очите, дължащо се 
на UV лъчите

• предпазва от заболявания, причинени от UV лъчите
• предпазва от проблеми, причинени от UV лъчите
• винаги е в комбинация с Hi-Vision LongLife

Допълнителен 
комфорт в 
дигиталния  
свят

UV защита
винаги  
и по всяко  
време

Включително 
и на лещи без 

диоптър
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YEARS 
GUARANTEED
HOYA

+

Hoya premium coatings
for day-to-day protection AUTHENTICITY CARD

Hi-Vision LongLife е избрано за най-добро покритие 
с най-високи показатели на характеристики. След 
стриктни тестове* на лещи с премиум покритие, 
симулиращи реални условия на износване, 
Hi-Vision LongLife е:

- най-здравото: над 29% по-устойчиво от най-
близкия си опонент.

- най-лесното за почистване: запазва 
свойствата си дори и след продължителна 
употреба и многократно почистване.

- изключително устойчиво на надраскване: 
най-твърдото премиум покритие.

3 иновативни 
решения

Независими тестове* потвърждават, че покритието на HOYA  
Hi-Vision LongLife продължава да бъде най-доброто.

Изключително зрение във всяка ситуация

Допълнителен комфорт в дигиталния свят 100% UV защита винаги и по всяко време

Още една причина подсигуряваща Вас и Вашите клиенти.

3 различни решения за ежедневна защита
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С победителя сред всички покрития* - Hi-Vision 
LongLife, всички потребители на диоптрични 
лещи за очила, без значение от спецификата 
в ежедневието си имат възможността да се 
възползват от изключителните му качества. 

Освен това, всички премиум покрития на Hoya 
са с три години гаранция. По този начин се 
осигурява допълнителна застраховка за качество 
и спокойствие.

Винаги в комбинация с 
Hi-Vision LongLife

Винаги в комбинация с 
Hi-Vision LongLife

Комфорт  
за всичКи

доПЪлнителен 
Комфорт в 

диГиталниЯ свЯт
100% UV защита

Избери  
най-доброто*

Постоянна защита с премиум покритията на Hoya

отбЛъсква воДа

УстойчИв На НаДраскваНе

ПреДПазва от Прах

аНтИстатИчеН

без отбЛясъцИ

защИта от сИНя светЛИНа

UV защИта

*Според проведено независимо проучване от NSL Analytical ESWT, August 2015, 1.67 premium HMC products

Всички награди и квалификации, посочени в брошурата,  са дадени въз основа на  проведените независими проучвания и тестове от NSL Analytical ESWT,August 2015, 1.67 
premium HMC products.


