
BlueControl и Hi-Vision LongLife
BlueControl се предлага в комбинация с ненадминатото по 
качества AR покритие Hi-Vision LongLife. Слоевете на това 
покритие са с до 7 пъти по-устойчиви на драскотини в 
сравнение със стандартните*.

СЪЗДАЙТЕ НЕЗАМЕНИМ КОМФОРТ 
В ДИГИТАЛНИЯ СИ СВЯТ



џ Сухота в очите

џ Умора

В съвременния дигитален свят прекарваме ежедневието си 
така сякаш не можем да живеем без нашите лаптопи, телефони, 
таблети, GPS устройства, телевизори и др. Хората ги 
използват, за да работят, учат или релаксират с тях. Всички 
тези устройства имат нещо общо: техните екрани излъчват 
синя светлина. Въпреки че синята светлина по начало е 
естествен феномен - тя е част от дневната светлина и ни 
помага да оставаме будни - твърде дългото излагане, обаче на 
синя светлина може да има негативни ефекти и да доведе до 
очни раздразнения и умора.

Пред екраните на дигиталните устройства прекарваме средно 
между 10 и 12* часа на ден, а 83%** от потребителите изпитват 
дискомфорт при употребата им. Ето защо не е учудващо, че все 
повече хора се оплакват от:

џ Зачервени и раздразнени очи

џ Замъглено зрение

џ Болки в гърба, врата и раменете
џ Главоболие

Дигитален свят и синя светлина

Има начин да облекчите тези симптоми!
Hoya BlueControl е покритие, което 
неутрализира синята светлина 
излъчвана от екраните на дигиталните 
устройства, предоставя спокойно 
зрение и прави дигиталния свят по-
комфортен.

Без BlueControl  С BlueControl

Намален контраст и 
зрителна умора след 
употребата на дигитални 
устройства.

По-добро възприятие на 
цветовете и комфортно 
зрение, дори и след 
продължителна употреба 
на дигитални устройства.

џ Младите специалисти, употребяващи ежедневно дигитални 
устройства

BlueControl е първото покритие от висок клас на Hoya, 
разработено за оптимално разрешаване на дискомфорта, 
който изпитват голяма група потребители, използващи 
дигитални устройства:

џ Майките, които отглеждат децата си у дома
џ Учениците и студентите 

џ Работещите в офис среда

џ Любителите на компютърни игри

џ Предотвратява напрежението и умората на очите
џ Намалява отблясъците

џ Поддържа очите в добро състояние
џ Осигурява по-естествено възприятие на цветовете
џ Винаги комбинирано с Hi-Vision LongLife

џ Предоставя по-комфортно и спокойно зрение

Накратко, покритието BlueControl:

BlueControl
За по-спокойно и комфортно зрение
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