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HOYA Sensity 
Nové okuliarové šošovky reagujúce na svetlo
Inovatívna fotochromatická technológia firmy Hoya

Svetlo 
v každej 
situácii



 STABILIGHT – NOVÝ PRÍSTUP K FOTOCHROMATICKÝM ŠOŠOVKÁM

Šošovky Hoya Sensity posúvajú proces samozafarbovania na najvyššiu úroveň. Technológia 

stability svetla zabezpečuje konzistentné zafarbovanie vo všetkých klimatických podmien-

kach, regiónoch, nadmorských výškach, teplotách a ročných obdobiach. Šošovky Sensity 

sa aktivujú okamžite po dopade prvých svetelných lúčov a rýchlejšie ako kedykoľvek pred-

tým sa zafarbia na atraktívny odtieň slnečných šošoviek 3. kategórie. Akonáhle sa inten-

zita okolitého svetla zníži, začnú sa neobvykle pružne odfarbovať. Už po 1 minúte sú  

o 23 % svetlejšie než iné na trhu dostupné fotochromatické šošovky. Počas týchto rýchlych zmien 

je zachovaná kompletná UV ochrana očí. Šošovky Sensity tak poskytnú používateľom najvyšší 

komfort a najlepšiu ochranu zraku.

Predstavujeme HOYA Sensity:  
prevratnú inováciu fotochromatických šošoviek,  
neprekonateľnú funkčnosť 
a jedinečný komfort.

Technológia stability svetla (Stabilight) zaručuje vyrovnaný samozafarbovací výkon 
šošovky v rôznych klimatických podmienkach v každom ročnom období.

Redukuje oslepujúce odlesky a poskytuje vynikajúci kontrast  
vďaka prirodzeným sýtym farbám.

Unikátna technológia precízneho nanášania fotochromatickej vrstvy zabezpečuje 
výnimočnú optickú kvalitu a trvácnosť.  

Je dostupná v širokej škále kombinácií materiálov a úprav – v jednoohniskovom, 
bifokálnom a multifokálnom prevedení.

Inovatívna 
fotochromatická  
technológia  
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rýchle odfarbenie

okamžité stmavnutie

± 5 min.

± 30 s



      ODOLNOSŤ VOČI EXTRÉMOM TEPLOTY A UV 

Samozafarbovaciu funkciu šošoviek dokáže na jednej strane 

výrazne narušiť nízka hladina UV žiarenia a na druhej extrémne 

teploty. 

Predstavte si lyžiarske prostredie v horách s intenzívnym UV žiarením 

a nízkymi teplotami vzduchu a vyprahnutú púšť s vysokými teplotami a níz-

kou úrovňou UV. V minulosti sa fotochromatické šošovky s takýmito podmienkami 

vyrovnávali len ťažko. Na zjazdovkách boli príliš tmavé a pomaly sa odfarbovali. V piesočných dunách 

sa ich farba zase zmenila len o málo a tiež veľmi pomaly. Pre mnohých odborníkov v očnej optike bolo 

takéto nevyvážené reagovanie hlavným dôvodom, prečo fotochromatické šošovky neodporúčali.* 

TECHNOLÓGIA STABILITY SVETLA – STABILIGHT

Technológia stability svetla je prevratná inovácia v odbore očná optika. Je to odpo-

veď firmy Hoya na meniace sa svetelné a teplotné podmienky a výkyvy UV. 

Technológia Stabilight bola testovaná v rôznych klimatických a teplotných podmien-

kach, regiónoch a nadmorských výškach a poskytuje mimoriadne vyváženú fotochro-

matickú reakciu. 

Šošovky Sensity vo vonkajšom prostredí rýchlo stmavnú na intenzitu slnečných šošo-

viek kategórie 3 a vo vnútri sa odfarbia na pôvodnú čírosť výrazne rýchlejšie ako ich 

fotochromatické alternatívy. Popri tom poskytujú trvalú UV ochranu.

Hi-tech inovácia, komplexná molekulárna technológia a intenzívne testovanie je cestou k najvyššej  

úžitkovej hodnote. Vaši klienti hľadajú dlhodobú spoľahlivosť, a práve to im technológia Stabilight 

prináša. 
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lyžovanie prechádzka mestom letná dovolenka
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* Štúdia firmy Millward Brown pre Hoya: „Vnímanie fotochromatických šošoviek“ (jar 2014)

• O 20 % nižšia citlivosť na teplotné zmeny,

• až o 45 % vyššie zafarbenie po 1,5 minúte aktivácie,

•  rýchlejšie odfarbovanie, po 1 minúte až o 23 % svetlejšie 

než porovnateľné produkty na trhu.
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Sýte, 
prirodzené farby
a kontrast

2 PRECÍZNE FARBY A JEMNÉ ODTIENE

Výber správnych farebných odtieňov je zásadný nielen pre funkčnosť, ale aj pre moderný vzhľad. Je 

umenie vybrať odtiene, ktoré znížia oslnenie bez toho, aby ovplyvnili kvalitu videnia a zároveň zachovajú 

kontrast bez skresleného vnímania farieb. 

Podľa klientov sú dva hlavné dôvody nosenia fotochromatických šošoviek: zmiernenie oslnenia a pre-

citlivenosť na slnečné svetlo.* V oboch prípadoch hrá farba zásadnú rolu, pretože ovplyvňuje to, ako 

vidíme, a súčasne aj to, ako nás vidia ostatní. 

Hoya Sensity ponúka možnosť voľby medzi neutrálnym sivým a bronzovým hnedým odtieňom. Obe farby 

boli starostlivo vybrané tak, aby zodpovedali aktuálnym módnym trendom a zaručili prirodzené vnímanie 

farieb a vysoký kontrast.
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* Štúdia firmy Millward Brown pre Hoya: „Fotochromatické šošovky: používanie a postoje klientov“ (jar 2012)

• Fotochromatické šošovky Sensity majú výraznejšie a prirodzenejšie farby,

• farebné odtiene sú až o 35 % sýtejšie,

• zafarbujú sa rovnomernejšie (až na intenzitu slnečných šošoviek kategórie 3) 

než porovnateľné produkty na trhu.

Striebristo sivá Bronzová hnedá

rýchle odfarbenie

okamžité stmavnutie

± 5 min.

± 30 s



Zásadnú rolu hrá spojenie fotochromatickej vrstvy Sensity s vysoko odolnými antireflexnými úpravami 

značky Hoya. To zaručuje maximálnu priľnavosť, trvácnosť a kvalitu fotochromatického prevedenia.

 LEN A LEN TO NAJLEPŠIE 

Optické produkty a povrchové úpravy od spoločnosti HOYA sa tešia vynikajúcej povesti. Je to vďaka 

vlastnému výskumu, vývoju, výrobe, dizajnom, odbornosti a dlhoročným skúsenostiam. Keďže najlepšie 

šošovky vyrobené z najlepších materiálov, zušľachtené najlepšími antireflexnými úpravami si samo-

zrejme zaslúžia to najlepšie fotochromatické prevedenie, vyvinula firma Hoya vlastnú fotochromatickú 

technológiu.

PHOTOCHROMIC PRECISION – PATENTOVANÁ VÝROBNÁ TECHNOLÓGIA

Všetko sa začína najmodernejším postupom rotačného nanášania fotochromatickej vrstvy s použitím 

patentovaných farbiacich zmesí upravených pre výrobu metódou FreeForm a TrueForm. Práve táto 

výrobná technológia s názvom Photochromic Precision zaručuje najvyššiu optickú kvalitu, efektívne 

využitie celého povrchu šošovky a stabilné fotochromatické vlastnosti. 
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Podkladová vrstva sa
nanesie rovnomerne
na šošovku

Rotácia

Aplikácia 
podkladovej vrstvy
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Sušenie 
podkladovej vrstvy
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Fotochromatická vrstva
Sensity sa nanesie 
na celú plochu šošovky

Rótácia

Nanesenie fotochromatickej 
vrstvy Sensity
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Ošetrenie UV �ltrom

2 min2 min

Vytvrdenie 
fotochromatickej vrstvy
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Teplota
80° - 100°C

Polymerizácia
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 ŠIROKÁ PONUKA PRE VŠETKÝCH KLIENTOV 

• Sensity je vhodné pre kohokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek.

•  Sensity je možné kombinovať so všetkými prémiovými povrchovými úpravami  

– SHV, HVLL, HVLL BlueControl a HVLL UV Control.

• Sensity bolo navrhnuté priamo pre výrobu technológiou FreeForm a TrueForm.

•  Je k dispozícii z laboratórnej výroby Hoya  v prevedení  jednoohniskových,  

bifokálnych a progresívnych okuliarových šošoviek.

• V ponuke aj s prémiovými individualizovanými dizajnami Hoyalux iD.

• Dostupné aj v skladovej verzii ako jednoohniskové šošovky v indexe 1.50 a 1.60.

• Sensity funguje spoľahlivo. Kedykoľvek a kdekoľvek.
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 JEDINEČNÉ ZOBRAZOVANIE FARIEB

Šošovky Sensity sú k dispozícii v dvoch sýtych a zároveň prirodzených 

odtieňoch (bronzová hnedá a striebristo sivá). Obidva zaručujú vynika- 

júci kontrast a redukciu oslepujúcich odleskov bez zníženia kvality vní-

mania farieb. Sú vyvinuté v súlade s aktuálnymi trendmi slnečných šošo- 

viek. 

 VÝNIMOČNÁ KVALITA A TRVÁCNOSŤ

Jedinečnosť okuliarových šošoviek Sensity spočíva v patentovanom 

mikroskopicky presnom rotačnom nanášaní fotochromatickej vrstvy, 

ktoré umožňuje efektívnejšie využitie celej plochy šošovky a rovno-

merné rozloženie molekúl na jej povrchu. Výsledkom je prvotriedna 

priľnavosť, najvyššia optická kvalita, predĺžená životnosť šošoviek ako 

aj stabilnejšia účinnosť samozafarbujúcej sa vrstvy.

  NEOBMEDZENÁ ŠÍRKA SORTIMENTU

Fotochromatické prevedenie Sensity je k dispozícii v širokej škále kom-

binácií v rámci celého výrobného aj skladového sortimentu. Špeciálne 

vhodné je pre produktovú radu FreeForm a TrueForm (jednoohniskové, 

bifokálne a progresívne okuliarové šošovky vrátane Hoyalux iD). Sensity 

je dostupné so všetkými prémiovými úpravami značky Hoya.

tvrdenie

fotochromatická vrstva Sensity

tvrdenie

vrchná ochranná vrstva
antire�exná úprava

materiál šošovky

vrchná ochranná vrstva
antire�exná úprava
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 UMOŽNITE VAŠIM KLIENTOM PRECÍTIŤ SVETLO

Základná charakteristika:

•  Technológia Stabilight – vyrovnaný fotochromatický výkon  

v akomkoľvek prostredí.

• Na výber prirodzené sýte odtiene zvyšujúce kontrast a znižujúce oslnenie.

• Technológia Photochromic Precision – vynikajúca optická kvalita a predĺžená životnosť.

•  Široký dioptrický rozsah vrátane prevedenia FreeForm a TrueForm,  

v kombinácii so všetkými úpravami značky Hoya.

Dolné Rudiny 17, 010 01 Žilina
tel.: 041 72 33 000 • 041 72 32 990
e-mail: obj@danae.sk
www.sensitylenses.eu • www.hoya.eu • www.danae.sk

Sensity, InnoVision, BlueControl, Hi-Vision LongLife a Hoyalux iD 

sú registrované obchodné značky spoločnosti Hoya Corporation. 
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TÁTO BROŽÚRA PONÚKA 

SKVELÝ DIGITÁLNY ZÁŽITOK 

S APLIKÁCIOU LAYAR

STIAHNITE SI ZDARMA APLIKÁCIU

A OSKENUJTE TÚTO STRANU


