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Nieuw bij Cochlear 
 

Nu beschikbaar! (juni 2014) 

 

Cochlear™ Nucleus®     
Aqua Accessoire 

Nieuwe sluiting, nu ook 
herbruikbaar 

 

Binnenkort beschikbaar! 

 

Cochlear™ Nucleus® 
Aqua+ 

Volledig waterdicht, 
herbruikbaar en comfortabel 
in gebruik  
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Cochlear™ Nucleus®     
Aqua Accessoire 

Nieuwe sluiting, nu ook 
herbruikbaar 

 

 
 
Wat is het verschil tussen de nieuwe en oude Nucleus Aqua 
Accesoire? 

De Aqua Accessoire voor eenmalig gebruik wordt vanaf nu 
vervangen door de herbruikbare Aqua Accessoire. De nieuwe 
herbruikbare Aqua Accessoire kan tot 20 maal worden gebruikt.  

Voortaan is deze herbruikbare Aqua Accessoire enkel te verkrijgen 
in een 5-pack. Andere volumes zijn niet meer beschikbaar.  

De verpakking is duidelijk herkenbaar aan het “Reusable” of 
“Herbruikbaar” logo. 

 

De herbruikbare Aqua Accessoire is zeer eenvoudig in gebruik. Je plaatst de 
geluidsprocessor met spoel en spoelkabel in de Aqua Accessoire en sluit deze dan 
hermetisch af.  

Deze Aqua Accessoire is ideaal voor gebruik in bad en douche of tijdens een 
zwempartij. 

 

Belangrijk om weten bij de herbruikbare Aqua Accessoire! 
• Een IP68 waterbestendigheidscore (getest op 4m diepte tot max. 2 uur) 

• Enkel te gebruiken met herlaadbare batterijen, knoopcelbatterijen vereisen 
immers zuurstof 

• Voor Nucleus Freedom, Nucleus 5 CP800 en Nucleus 6 CP900 
geluidsprocessors 
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• De herbruikbare Aqua 
Accessoire is tot 20 maal 
herbruikbaar. Volg zorgvuldig de 
gebruiksaanwijzing 

• Een Aqua Accessoire pack bevat 
5 zakjes 

• De Aqua Accessoire bevat geen 
latex 

• Elke Nucleus geluidsprocessor 
configuratie bevat voortaan een 
herbruikbare Aqua Accessoire 
pack 

• Plaats je geluidsprocessor ’s avonds na gebruik met de Aqua Accessoire 
minimum 8 uur in je droogkit Dry & Store. 
 

 

 

Hoe bestelt u de herbruikbare Aqua Accessoire pack? 

 Mogelijkheden Prijs (excl.6%BTW) 

Z446156 herbruikbare Aqua Accessoire 
(5-pack) 

35 € 

 

De herbruikbare Aqua Accessoire pack is onmiddellijk beschikbaar. 
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Cochlear™ Nucleus® 
Aqua+ 

Volledig waterdicht, 
herbruikbaar en comfortabel 
in gebruik  

 

 

 

Wat is de nieuwe Nucleus Aqua+? 

De nieuwe Nucleus Aqua+ is een volledige set waarmee je met je Nucleus 
geluidsprocessor veilig kan deelnemen aan alle activiteiten in water. Aqua+ is volledig 
waterdicht en het hoesje is tot 50 maal herbruikbaar. Aqua+ is meer dan enkel een 
hoes voor je geluidsprocessor: 
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De volledige set bevat twee hoesjes, een specifieke Aqua+ spoel en magneet. Deze 
spoel is herkenbaar aan de blauwe cirkel in de spoel. U mag enkel deze spoel 
gebruiken voor een volledig waterdichte garantie. U ontvangt eveneens een 
veiligheidskoordje met bevestiging en een Mic-lock voor de oorhaak. Bij gebruik van 
de Aqua+ volg je best de korte handleiding. Na gebruik kan de set terug in het 
compact opbergzakje. 

 

Belangrijk om weten bij Aqua+! 
• Een IP68 waterbestendigheidscore (getest op 3m 

diepte tot max. 2 uur) 

• Enkel te gebruiken met herlaadbare batterijen, 
knoopcelbatterijen hebben immers zuurstof nodig 

• Voor Nucleus 6 CP900 en Nucleus 5 CP800 
geluidsprocessors 

• De Aqua+ hoesjes zijn tot 50 maal herbruikbaar 

• De Aqua+ spoel hoef je niet te vervangen en blijft 
herbruikbaar 

• De Aqua+ kit bevat 2 hoesjes – de hoesjes 
bevatten geen latex 

• Er zijn 2 spoelkabel lengtes en verschillende magneetsterktes beschikbaar 

• Plaats je geluidsprocessor ’s avonds na gebruik met Aqua+ minimum 8 uur in je 
droogkit Dry & Store 

 

Hoe bestelt u de Aqua+ kit? 

 Mogelijkheden Prijs (excl.6%BTW) 

Aqua+ kit  als onderdeel van de 
Nucleus 6 geluidsprocessor configuratie 

Niet van toepassing 

CN6-AAP Aqua+ kit  (aparte bestelling) 190 € 

Z463273 Aqua+ hoesjes (2-pack) 40 €  

 

De Aqua+ kit is momenteel nog niet beschikbaar, maar verschijnt 
zeer binnenkort. 
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