
Стъклата за шофиране,  
които те отвеждат по-далече

Виждаш 
по-добре, 
стигаш 
по-далече



Насладете се на шофирането с 
EnRoute

Пътищата стават все по-натоварени, а ние 
прекарваме все повече време зад волана, в 
следствие на което нашите очи са уморени и 
напрегнати. Лещите EnRoute са предназначени 
специално за шофиране, минимизират стреса на 
зрителната система и осигуряват по-спокойно 
шофиране. Комбинирайки лещи с еднофокусен 
или прогресивен дизайн, със специално 
разработения филтър срещу отблясъци и 

допълнителен филтър за подобряване на 
контраста, лещите EnRoute предлагат:

•	 Значително намаляване на отраженията и 
неприятните отблясъци от светлините на 
автомобилите в насрещното платно

•	 По-добър контраст и възприятие на 
цветовете в условия на слаба светлина, 
мъгла и дъжд

•	 Ясно и ненарушено зрение на далечни 
разстояния, на таблото и в огледалата.

•	 Бързо и гладко фокусиране на различни 
разстояния

•	 EnRoute Pro са разработени специално за 
професионални шофьори

Зрителни нужди по 
време на шофиране

Шофирането е една от 
най-важните дейности в 
ежедневието ни1. Също така е 
и една от най-взискателните, 
особено когато става въпрос 
за зрителната система. По 
време на шофиране нашите 

очи преработват огромно 
количество информация, както 

и сменят фокуса бързо и често.
И това е само началото. Мъглата, 

силният дъжд, снегът и силната 
светлина също могат да окажат 

влияние върху зрението. Шофирането 
в условията на слаба светлина или през 

нощта е предизвикателство за много хора.

Лесно ни разконцентрират ярката светлина и 
отблясъците на пътното платно. Повишената 
яркост на модерните LED  и Xenon фарове е 
особено ослепителна. 

Възприятието за дълбочина, способността 
за различаване на цветовете и периферното 
зрение са намалени. Синята светлина излъчвана 
от таблото допълнително намалява зрителната 
острота.
Въпреки всичко, има и едно по-важно 
съображение: 90% от времето за реакция на 
шофьора зависи от зрението, нарушаването му 
означава по-бавна реакция.  На пътя, ситуацията 
може да се измени за част от секундата и да се 
превърне в опасност без подходящите очила2,3.

Стъклата  
за шофиране, 
които те 
отвеждат 
по-далече

Пътищата са функционални и необходими за някои, митични и примамливи за 

други. Те са връзката ни до дома, работното място, до градове и хора, но те 

ни позволяват и да избягаме от забързаното ни ежедневие: на пътешествие 

с кола, на почивка, сред природата.

  1 По данни на Hoya събирани над 3 години чрез Hoya iDentifier.
 2 Нациоанлен съвет по безопасност. Безопасно шофиране през нощта. http://bit.ly/2jCaWpl (Януари 2017).

3 Национална администрация за движение по магистралните пътища. Нощните отблясъци и шофирането, Февруари 2017.



4 Kantar TNS. Hoya – a multifocal perspective, October 2012.

Комфорт и увереност на пътя

Проучванията4 показват, че една от най-
честите причини за посещение при очен 
специалист е намаленият зрителен комфорт при 
осъществяването на ежедневни дейности като 
шофирането. Когато увереността на шофьора 
намалее, чувството за несигурност надделява.

Решението е EnRoute. Специално разработени, за 
да посрещнат нуждите на съвременния шофьор, 
лещите EnRoute имат специален филтър срещу 
отблясъци. Той значително ограничава светлината 
в синия спектър, намалява разсейването 
на светлинните лъчи, както и разсейващите 

отблясъци от таблото, уличното осветление, 
Xenon и LED фаровете на насрещното движение. 
В същото време, лещите EnRоute увеличават 
коефициента на пропускане на необходимата 
светлина, възприятието за яркост и контраст, 
дори и в условия на слаба осветеност и лошо 
време. Резултатът е повишен комфорт, спокойно 
зрение дори и в стресови ситуации на пътя. 

И още, покритието EnRoute е устойчиво 
на надрасквания, снабдено с хидрофобен, 
липофобен и антистатичен слой.

Решението  
е EnRoute

По-добро зрение, когато и където 
е необходимо.

През повечето време докато шофирате, погледът  
е насочен право напред, това изисква по-широки 
и ясни зрителни полета. В същото време, нашите  
очи непрекъснато превключват бързо 
през различни зрителни дистанции с 
минимални движения на главата: от пътя 
към навигационното табло или огледалата. 
Фокусирането и рефокусирането могат да бъдат 
предизвикателство особено за по-възрастните 
шофьори. 

Достъпни с еднофокусен и прогресивен дизайн 
(стандарт и Про), лещите EnRoute предлагат 
ясно, ненарушено зрение на далечни дистанции, 
на навигационното табло и в огледалата. 
Прогресивните лещи EnRoute съчетават най-
добрите технологии на Hoya: интегриран дизайн 
на двете повърхности за по-широки зрителни 
полета и бързо превключване между различните 
дистанции, и балансиран зрителен контрол за 
стабилни зрителни възприятия в условия на 
динамични ситуации по време на шофиране.



За истинските 
професионалисти на пътя.

EnRoute Pro е специално разработен 
от Hoya за професионалните шофьори. 
Покритието притежава всички предимства 
на EnRoute и още:

•	 Филтър	за	повишаване	на	
контраста	- подобрява контраста и 
възприятието на цветовете, с филтър 
за още по-добро редуциране на 
отблясъците.

•	 Оптимизиран	дизайн, който взема 
предвид, както необходимостта за ясно 
зрение напред, така и разстоянията до 
огледалата и таблото на автомобила, за да 
виждате ясно във всички посоки. Като резултат - 
не се налага да се взирате и постигате естествена и 
спокойна поза по време на шофиране.

EnRoute Pro

EnRoute в детайли

  5 Единствено при EnRoute Pro, прогресивен дизайн

EnRoute специален прогресивен дизайн:

Интегриран дизайн на двете повърхности и 
балансиран зрителен контрол за стабилни 
зрителни възприятия, ясно зрение на далечни 
разстояния, на таблото и в огледалата и бърз 
преход между тях.

Филтър за отблясъци

Комбинирайки високотехнологични 
обработки и антирефлексни 
покрития, филтърът значително 
намалява отблясъците като редуцира 
високоенергийната видима светлина 
от LED и Xenon светлини, идващи 
от насрещното движение, уличното 
осветление и навигационното табло. 
Филтърът значително минимизира 
разсейващите отблясъци като 
увеличава контраста и възприятието 
за яркост в слабо осветени 
условия. Може да се адаптира 
към индивидуалните нужди на 
потребителя за носене.

Филтър за повишаване на контраста*:

Филтърът значително повишава 
контраста и възприятието на 
цветовете и предлага следващо ниво 
на намаление на отблясъците.

*Наличен само в EnRoute Pro



Всички изображения са примерни. Актуалното зрително преживяване може да варира в зависимост от климатичните 
условия, оптометрични условия и/или индивидуалните условията на носене на очилата.

През деня

През нощта

Стандартни

Стандартни

EnRoute

EnRoute

EnRoute Pro

EnRoute Pro

Прогресивен дизайн - характеристики EnRoute

✓

✓

✓

✓

EnRoute Pro

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Филтър срещу отблясъци
- Значително намалява отраженията и отблясъците

Подобрено зрение на далечни разстояния, на 
таблото и в огледалата

Интегриран дизайн на двете повърхности
- Широки и ясни зрителни полета
- Лесен преход между близо и далеч

Балансиран зрителен контрол
- Стабилно зрително възприятие по време на движение

Филтър увеличаващ контраста
- По-добър контраст и възприятие на цветовете
- Следващо ниво намаление на отблясъците

Отговарящ на индивидуалните нужди за носене

Еднофокусен дизайн - характеристики EnRoute

✓

✓

EnRoute Pro

✓

✓

✓

Филтър срещу отблясъци
- Значително намалява отраженията и отблясъците

Подобрено зрение на далечни разстояния, на 
таблото и в огледалата

Филтър увеличаващ контраста
- По-добър контраст и възприятие на цветовете
- Следващо ниво намаление на отблясъците

Виж разликата
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Стъклата за шофиране,  
които те отвеждат по-далече

•	 Значително намалява отраженията и некомфортните 

отблясъци от насрещния трафик чрез специалния филтър 

срещу отблясъци

•	 Подобрен контраст и възприятия за яркост в условия на 

слаба светлина, мъгла и дъжд

•	 Ясно и ненарушено зрение на далечни разстояния, на 

таблото и в огледалата

•	 Мек и бърз преход между различните дистанции

•	 EnRoute Pro специално разработен за професионални 

шофьори

•	 Лещите EnRoute се произвеждат в еднофокусен и 

прогресивен дизайн

www.hoya.eu

Виждаш 
по-добре, 
стигаш 
по-далече


