
VORTEX Nano Shield Power Plug (bílá, černá) 

Nový Nano Shield Power Plug P.I. obsahuje až 21 P.I. léčivých minerálů,  které s dalšími technologickými postupy velmi 

znatelně zlepšují reprodukci hudby a její vnímání. Kombinace minerálů a technologických postupů byla otázka 

dlouhodobého vývoje, díky čemuž je Vortex HiFi Nano Shield Plug - jeden z nejinovativnějších produktů hi-fi příslušenství 

vůbec. 

Nano štít power plug kombinuje špičkové know-how  moderní technologie nano stínění postavené na základě nejnovějších 

studií vlivu elektrosmogu na lidský nervový systém a jeho eliminace. 

Zástrčka Vortex HiFi Nano Shield Power je high-tech stínící zástrčka se stíněním až do 40 MHz. Stínící materiál  potažený 

nanočásticemi ve vakuovém  procesu má zcela nové, dříve neznámé vlastnosti. Část energie se nejen odráží, ale absorbuje! 

Kromě toho je zde 1,6 cm velká A.I.O. - hologramem osazená obsidiánová kulička, která navíc potlačuje a eliminuje 

potenciální el. víry a zbavuje člověka stresu. Celostní high-tech produkt, která potlačuje nežádoucí interference, je 

celosvětově jedinečný. 

Dva zmíněné mechanismy,  které potlačují nežádoucí vlivy elektromagnetického pole a de-stresující informace pro člověka, 

měřitelně snižují stres a poruchy nervového systému. Dolní graf ukazuje změnu parametrů variability srdeční frekvence 

(HRV - měření) uzavřením otevřených proudových slotů v prodlužovacím kabelu. Výměna zástrček HRV U zavřením 

zástrčky se index stresu zlepšil o 29% a důležitý index Power Total - Index (kvazi celková schopnost kontroly o 

neuvěřitelných 53%! Z grafických důvodů jsme index stresu obrátili - tj. s obráceným znaménkem. 

1. High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. 2.800,- CZK 

2. NOVINKA! v diamantovém  standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. 5.600,- CZK 

Věnujte pozornost správně zapojené fázi, která je vždy na výrobku označena. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co očekávat v reprodukci hudby? 

 

 Z našich poslechových testů, vychází  Nano Shield Power Plug jako jednoznačně přínosný produkt,  který za málo peněz je 

velkým přínosem do reprodukce hudby a to v takovém poměru,  kdy byste museli investovat velké peníze do složitých 

síťových praček. 

V prvních vteřinách okamžitě vnímáte zlepšení spodního pásma. Pevnější, čistší a mnohem lépe konturované basy,  které by 

jste čekali až u drahého a důmyslného zařízení,  kterým ve své podstatě nano shield power plug je, jenom si to díky velikosti 

produktu  neuvědomíte. Po pár  vteřinách poslechu si uvědomíte,  že vyčištění se netýká pouze spodního pásma,  je slyšitelné 

v celém kmitočtovém rozsahu. Hudbu přestáváte vnímat jako kostičky digitálního signálu,  ale fluidní analogový signál, který 

je velice dobře poslouchatelný.  Na pocitové rovině můžeme tvrdit,  že vás hudba i při vyšší hlasitosti neirituje, ba naopak 

pozitivně nabíjí. Dalším poznatkem  je, že při kombinaci dvou Nano Shield zásuvek,  se účinnost výrazně zvyšuje. 

Unikátní vlastnosti Nano štítu 

Jednou z nejvíce neobvyklých a vynikajících vlastností tohoto nanočásticového materiálu je v každém případě absorpční 

efekt.  Informační grafika ukazuje rozdíl,  kdy vlny zasáhly rouno Nano Shield se téměř nekonečně odrážejí a nakonec se 

absorbují - přeměňují se na teplo. Naopak, vlna která zasáhne fólii nebo pokovenou látku  se odráží, čímž je způsobeno 

zesilující rušení v obvodech. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vibrace a rezonance degradují zvuk. To je v odvětví špičkových  konektorů roky známým faktem.  Naše výzkumy ukázaly, 

že tento jev se týká zejména konektorů,  které představují zemní zdroje  –  to znamená, že jsou připojeny k zemi - tedy také 

na zakončovací a stínící zástrčce,  které jsou často připojeny pouze k zemi! Vortex HiFi Nano Shield Plug a i ostatní 

produkty Vortex jsou postaveny na antivibračním  principu.  Zásuvky jsou z vnitřní strany tlumeny speciální tlumící směsí 

ošetřenou technologií Vortex a z vnější strany speciálně navrženou smršťovací trubičkou. Díky tomu jsou  Nano Shield 

zásuvky nejmodernějšími produkty mezi stínícími zástrčkami. 

Srovnání kruhu - P.I. - technika 

Není možné úplně zabránit rušení v daném prostředí a zejména u rozhraní  Hi-Fi komponent.  Můžeme však použít zdroje 

rušení jako vysílače pro pozitivní informace. Vortex HiFi P.I. - Technologie nyní používá interferenční body / vysílače k 

přenosu pozitivních, stres odbourávajících informací. Tímto způsobem obnovujeme komunikaci v lidském těle, která je 

nezbytná pro uvolněný,  holistický sluch. Kybernetický systém mezi myslí, tělem i smysly tedy opět funguje a my získáváme 

mimořádně silnou a realistickou představu o hudbě a holistickém hudebním vjemu. Je to tak akorát. Hudbu nejen slyšíme, ale 

i holisticky vnímáme včetně husí kůže. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vortex HiFi 75 Ω RCA Nano Shield Plug´s 

 

Vortex HiFi 75 Ω RCA Nano Shield Plug 

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. 2.800,- CZK. 

NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. 5.600,- CZK 

Vortex HiFi 75Ω RCA Nano Shield Plug je celosvětově unikátní koncovka pro digitální RCA vstupy a výstupy,  

která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění 

související s propojenou zemí,  nijak nezabraňují vstupu  rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení,  které do 

místnosti vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů). Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. -

 oscilační obsidiánová kulička s informativními hologramy drahokamu. Takto ošetřený 

obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů.  Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem. 

 

Vortex HiFi RCA Nano Shield Plug´s 

 

RCA Nano Shield Plug 

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. 2.800,- CZK. 

NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. 5.600,- CZK 

RCA Nano Shield Plug je celosvětově unikátní koncovka pro digitální RCA vstupy a výstupy,  která umožňuje stínění 

bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění související 

s propojenou zemí, v nijak nezabraňují vstupu rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení,  které do místnosti 

vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů). Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. - oscilační 

obsidiánová kulička s informativními hologramy drahokamu. Takto ošetřený obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. 

Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem. 
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Vortex HiFi USB B Nano Shield Plug´s 

 

Otevřené vstupy USB B jsou často důvodem špatného zvukového výkonu USB převodníků. Vortex HiFi USB B Nano 

Shield Plug je celosvětově jedinečná USB B stínící zástrčka 

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. 2.800,- CZK. 

NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. 5.600,- CZK 

Vortex HiFi USB B Nano Shield Plug´s je celosvětově unikátní koncovka pro digitální USB B vstupy a výstupy,  

která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění 

související s propojenou zemí,  nijak nezabraňují vstupu  rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení,  které do 

místnosti vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů). Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. -

 oscilační obsidiánová kulička s informativními hologramy drahokamu. Takto ošetřený 

obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem. 
 

Vortex HiFi USB A Nano Shield Plug´s 

 

Streamery a počítače mají často otevřené vstupy USB A. To jsou nejčastější důvody špatného zvukového výkonu v 

celém hudebním řetězci. Rozhraní USB A způsobují mnohem více rušení než koaxiální digitální rozhraní. 

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. 2.800,- CZK. 

NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. 5.600,- CZK 

Vortex HiFi USB A Nano Shield Plug´s je celosvětově unikátní koncovka pro digitální USB A vstupy a výstupy,  

která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění 

související s propojenou zemí,  nijak nezabraňují vstupu  rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení,  které do 

místnosti vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů). Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. -

 oscilační obsidiánová kulička s informativními hologramy drahokamu. Takto ošetřený 

obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem. 
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Vortex HiFi RJ45 LAN Nano Shield Plug´s 

 

Stále více zařízení lze integrovat do domácí sítě pomocí kabelů LAN nebo vaše přístroje minimálně disponují 

tímto rozhraním. Většina těchto rozhraní je však často silně zatížena spínanými napájecími zdroji a vyzařuje rušení. 

High-tech technologie P.I. s dalšími 11 polodrahokamy pro holistický a hudebně intenzivní zážitek. 2.800,- CZK. 

NOVINKA! v diamantovém standardu s dalšími 4 drahými kameny, jako jsou diamanty a vitální keramika. 5.600,- CZK 

Vortex HiFi RJ45 LAN Nano Shield Plug´s je celosvětově unikátní koncovka pro digitální RJ45 vstupy a výstupy,  

která umožňuje stínění bez propojeného uzemnění a tedy bez zdroje parazitního rušení. Všechny ostatní koncepty stínění 

související s propojenou zemí,  nijak nezabraňují vstupu  rušení do obvodu přístroje ani záření pozemního rušení,  které do 

místnosti vstupuje a je v porovnání se signálem enormní (s rozdílem až do 100 voltů). Uvnitř RCA filtru je také A.I.O. -

 oscilační obsidiánová kulička s informativními hologramy drahokamu. Takto ošetřený 

obsidián potlačuje vznik potenciálních el vírů. Tento high-tech produkt pro potlačení interferencí je světovým unikátem. 
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Vortex HiFi kontaktní olej  Nano diamant 

Vortex HiFi kontaktní olej  Nano diamant – 1.400,-CZK 

Další inovace Vortex HiFi, která řeší skutečný problém! 

Problém: Při nízkém napětí které je použito v HiFi, se elektrony přenáší od terminálu do terminálu pouze v případě, že jsou v 

přímém kontaktu.  Na mikroskopické úrovni však můžete vidět povrch materiálu, který je poškozený mechanicky častým 

používáním,  v mnoha případech již od samotné výroby. Dosedací plochy propojovacích konektorů připomínají krátery a 

trhliny, ve kterých se ukazuje,  jak poškozená je cesta z bodu A do bodu B.Tím se snižuje kontaktní přenosová plocha pouze 

na pár bodů. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace nano oleje 

Obrázek 1: Pouze několik kontaktních bodů bez Vortex HiFi Nano Diamond Contact Oil 

To má dva destruktivní důsledky. 

Vířivé proudy vzni kají, protože elektrony přecházejí pouze v několika bodech,  tím se vytvoří vzduchová mezera, ve které se 

tvoří potenciální el. víry. 

Oba vortexové jevy jsou zodpovědné za špatný zvuk,  jak již prakticky známe z Hi-Fi sektoru po celá desetiletí (skin efekt, 

vířivé proudy v konektorech)  k tomu se přidává teorie vlivu potenciálních vírů na nervové buňky. 

Kritické místa, které zásadně řeší Vortex nano olej 

Zástrčky a zásuvky 

Po mnoho let se objevovaly pokusy o vytvoření lepších přechodů s „lepšími“ zástrčkami a konektory s cenami 50, 100 nebo 

více EUR. Tento pokus o skutečné vyřešení problému pomocí „dokonalých zástrček a konektorů“ zástrček však musí selhat, 

protože oba kontaktní povrchy - včetně zásuvky - musí mít zcela stejnou kvalitu povrchu a zpracování! Nejjednodušší 

zásuvky se však obvykle používají i v zařízeních, která paradoxně stojí tisíce EUR. 

 

 



Pojistky 

U mikro trubičkových pojistek v zařízeních se pro dosažení lepší vodivosti a kontaktních schopností někdy požadují částky 

až přes 100 EUR. Ale i zde nejlevnější držáky pojistek vyrobené z feromagnetických materiálů umožňují masivní snížení 

skutečně možného postupu signálu. 

Spínací napájecí zdroje a zásuvky napájecích zdrojů 

Mnoho HiFi zařízení,  zejména v oblasti „počítačového HiFi“,  vlastní  zásuvné napájecí zdroje,  které jsou navrženy jako 

spínané napájecí zdroje. Zástrčky jsou často 2 kolíkové (levné síťové zástrčky),  které jsou navrženy jako euro zásuvky. 

Díky LED světelným zdrojům a energeticky úsporným žárovkám,  se klade velký důraz  na snížení nákladů výroby a s tím se 

současně degraduje kvalita použitých  materiálu v celém elektro řetězci. To vše se děje  za skutečnosti,  kdy jsou frekvence v 

síti taktovány až v megahertzovém rozsahu. 

Všechna tato rozhraní se společně podílí na tvorbě biologicky a zvukově škodlivých vírů! 

Řešení: 

Nový Nano Diamant Contact Oil nyní řeší tento biologický / zvukový problém kontaktních bodů ve dvojím smyslu. 

Náš P.I. - Informovaný kontaktní olej obsahuje takzvané nano diamanty. Jedná se o vodivé struktury v rozsahu nanometrů, 

které jsou vyrobeny z uhlíku a tvoří diamantovou strukturu. Nano diamanty se usazují v mikroskopických trhlinách a 

zlepšují tak schopnost elektronů pohybovat se z jednoho povrchu na druhý (obrázek 2 - šedé kuličky). 

Za druhé,  nano diamantový kontaktní olej umístěný v mezeře eliminuje potenciální el. vír, který poškozuje zvuk. Umísťuje 

se dále v nevodivém prostoru a nedovoluje, aby vůbec nežádoucí víry vznikly (olej, na obrázku 2 zeleně). 

Obrázek 2: Kontaktní body s Vortex HiFi Nano Diamond Contact Oil 

Pokud  nanesete  Nano Diamond Contact Oil velmi jemně na kontaktní povrchy, dosáhnete zacelení poškozeného povrchu a 

sjednotíte dva povrchy v „jeden“. Výsledkem je bezprecedentní a dříve nepředstavitelně realistický a harmonický hudební 

vjem! 

Zde bychom chtěli zdůraznit, že nejde o pohádku o zlepšení zvukového signálu prostřednictvím nižšího přechodového 

odporu kontaktů! 

Nehledejte cestu v měření přechodového odporu. I špatné konektory s kontaktním odporem přibližně 0,1 Ω při výstupním 

odporu přibližně 100 Ω a vstupním odporem 100 000 Ω mohou signál „zhoršit“ pouze o přibližně 0,0001%. Vzhledem k 

tomu, že v HiFi jsou kvality komponent (odchylky komponent) 1% až 20% standardní,  je vylepšení signálu lepšími kontakty 

v audio signálu  z pohledu měření prakticky nezjistitelné a především  není relevantní. Pokud výstupní odpor kolísá pouze o 

1% (maximální kvalita komponenty),  je účinek na signál nejméně 10krát větší než vliv kontaktních odporů. 

Zaposlouchejte se a sami uslyšíte rozdíl. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OSCILAČNÍ KARTY VORTEX HIFI 

 

 

 

Ceník 
 
OACard 1 – 1.400,-CZK 
OACard 2 – 2.800,-CZK 
OACard 3 – 5.500,-CZK 
 
 
Karta Vortex HiFi Oscillation Alignment (OACard 1,2,3), byla vyvinuta speciálně pro potlačení vysokofrekvenčního rušení 

směrovačů WLAN,  smartphonů atd. Tyto technické  inovace se staly nedílnou součástí našeho moderního života.  Obsahují 

však také neviditelné nebezpečí - vysokofrekvenční záření,  které je vyzařováno a které negativně ovlivňuje naše tělo 

především  na vnitřní komunikaci. 
 
Společnost Vortex HiFi proto vyvinula efektivní a zároveň  praktickou oscilační zarovnávací  kartu. 
 
1. karta s číslem 1 obsahuje informace o oscilačním zarovnání,  které  jsou  nesmírně důležité pro optimalizaci buněčné 

komunikace v našem těle. (OACard1) 
2. karta s číslem 2 obsahuje informace karty č.1,  dále obsahuje zemské informace o 64 chemických prvcích a informace o 

tzv.  pozitivních  mikroorganismech  (pozitivních bakteriích). 
3. karta s číslem 3 obsahuje informace dvou přechozích karet,  navíc obsahuje informace diamantu,  která výrazně zlepšuje 

zážitek při poslechu hudby(d osah přibližně 20 metrů)  v prostoru, kde nám pomáhá uvolnit náš nervový systém. 
 

Aplikace karty Vortex HiFi Oscillation Alignment Card3. 
 
Tato karta ve formátu  kreditní karty se jednoduše umístí za smartphone nebo na router WLAN, aby se rozvinul  účinek 

potlačení RF signálů. V každém případě  si  musíte uvědomit , že na kartě je vytištěno mnoho informací, které  jsou  skrze 

zářiče šířeny dál. 
Vortex HiFi aktivně využívá  záření  mobilního  telefonu  nebo WLAN  k distribuci informací  ve  svém  prostředí. Pozitivní 

 informace  pro náš  nervový systém  jsou tedy distribuovány na Oscillation Alignment kartách přímo v jejich prostředí 
 
K čemu byste měli použít kartu Vortex HiFi Oscillation Alignment Card ? 
 
Tato karta nabízí kromě  základního potlačení rušení všech elektronických zařízení,  která si vyměňují data prostřednictvím 

rádiových frekvencí nebo sama generují vysokofrekvenční záření, další rozhodující výhody. 
 
Mobilní telefon nyní jako wellness zařízení! 
 
Mobilní telefon již není jen telefonem,  je to komunikační centrum a váš společník. Používáte jej ve svém volném čase i pro 

profesionální potřeby.  Mobilní telefon se současně stal nejdůležitější součástí při poslechu hudby. 
 
Hudební průmysl optimalizuje a míchá vaše skladby tak, aby na vašem mobilním zařízení a ve sluchátkách zněly dobře, ale 

faktem je, že svůj mobilní telefon mnozí z vás intenzivně používá doma ke streamování hudby. Mobilní telefon se používá k 

přenosu hudby do hi-fi systému, ale také k ovládání síťových přehrávačů a hudebních serverů. Stručně řečeno - mobilní 

telefon je naším stálým společníkem ve dne a často jako budík v noci. 
 
 



Mobilní telefon jako zabiják zvuku! 

 
Zatímco mobilní telefon pro hudební zábavu  na cestách je dnes nepostradatelný, z pohledu příznivců kvalitní hudby a je stále 

více kritizován. Zejména analogoví posluchači hudby (ti jsou nejméně vystaveni radiaci z hi-fi systému) svůj mobilní telefon 

při poslechu hudby vypínají nebo pokládají svůj mobilní telefon mimo poslechovou místnost. Toto opatření se stalo zcela 

zásadním pro mnoho analogových posluchačů - audiofilů a pro jejich dnešní hudební potěšení. 
Je mobilní telefon dobrý pro váš organismus? 
Jedním z nejvíce potlačených faktů ve společnosti je, že mobilní telefon je velmi nezdravý pro naše vlastní tělo a to zejména 

kvůli vysokofrekvenčnímu  záření - ale také LF záření. Bez ohledu na to, kolik vědeckých studií již prokázalo, že mobilní 

telefon poškozuje organismus nebezpečnými způsoby, nejsou tyto informace společnosti prezentovány.  

Prostě se nehodí, že tak skvělý a důležitý nástroj, který každý den ušetří spoustu práce a je zábavný, by měl být opravdu 

velkým zdravotním problémem. Mobilní telefon však nepochybně vytváří oběhové poruchy, drží a svazuje červené krvinky 

(efekt převodu peněz) a oslabuje celý tak organismus, jeho okysličení a zhoršuje buněčnou komunikaci. 
 

Mobilní telefon jako wellness zařízení! 
Co kdybyste tyto problémy svého mobilního telefonu již nemuseli potlačovat a dělat že neexistují? Co kdyby existovala 

nějaká technologie, která problém skutečně odstranila? Co když vám vaše tělo jasně řekne „Chci telefon - mám se dobře“? 

Co kdyby vaše buňky komunikovaly tak dobře prostřednictvím mobilního telefonu v těle, že měly mnohem lepší koordinační 

schopnosti? Co kdyby vás mobilní telefon propojil s novou technologií? 
 
Vše je možné a vědecky podložené. Oscilační karty VORTEX 
 
OSCILAČNÍ vyrovnávací karty 
 
Karty Vortex HiFi OA s novou technologií oscilačního vyrovnávání, představují technologický vrchol v potlačení 

vysokofrekvenčního rušení. Pomocí oscilační technologie je konečně možné modelovat - informovat vysokofrekvenční 

záření z mobilních telefonů, WLAN a DECT takovým způsobem, že lidský organismus již není oslaben ani nijak 

disharmonicky ovlivňován, ale posilován. Záření, které je díky oscilační technologii informováno a tím zásadně změněno, 

srovnává elementární částice v těle takovým způsobem, že nejsou negativně ovlivněny elektrosmogem, ale harmonicky 

vibrují navzájem. To vede k jedinečné buněčné komunikaci. 
 

Účel karty: 
Účelem oscilační karty je eliminovat mimořádně negativní účinky elektromagnetických vln na lidský organismus a to 

zejména na jeho vnitřní komunikaci. Kineziologické testy a testy síly a koordinace ukazují obrovský vliv karty Oscillation 

Alignement Card na organismus i na vnitřní komunikaci. 
 
KRÁTKÝ POPIS 
 
Karta Vortex HiFi Oscillation Alignment (OACard 1,2,3), byla vyvinuta speciálně pro potlačení vysokofrekvenčního rušení 

směrovačů WLAN, smartphonů atd. Tyto technické inovace se staly nedílnou součástí našeho moderního života. Obsahují 

však také neviditelné nebezpečí - vysokofrekvenční záření, které je vyzařováno a které negativně ovlivňuje naše tělo 

především na vnitřní komunikaci. 
 
Společnost Vortex HiFi proto vyvinula efektivní a zároveň praktickou oscilační zarovnávací kartu. 
 
1. karta s číslem 1 obsahuje informace o oscilačním zarovnání, které jsou nesmírně důležité pro optimalizaci buněčné 

komunikace v našem těle. (OACard1) 
2. karta s číslem 2 obsahuje informace karty č.1, dále obsahuje zemské informace o 64 chemických prvcích 

a informace o tzv. pozitivních mikroorganismech (pozitivních bakteriích). 
3. karta s číslem 3 obsahuje informace dvou přechozích karet, navíc obsahuje informace diamantu, která výrazně 

zlepšuje zážitek při poslechu hudby. Určená pro HiFi aplikace, jejím učelem je navodit přímený psychologicky stav, 

vybalancovat emocionální rovnováhu. Reprodukované informace budou lépe čitelné, hudba se celkově získá lepší 

rozlišení detailů. (dosah přibližně 20 metrů) v prostoru, kde nám pomáhá uvolnit náš nervový systém. 
 
Aplikace karty Vortex HiFi Oscillation Alignment Card3. 
Tato karta ve formátu kreditní karty se jednoduše umístí za smartphone nebo na router WLAN (viz obrázek níže), aby se 

rozvinul účinek potlačení RF signálů. V každém případě si musíte uvědomit že na kartě je vytištěno mnoho informací, které 

jsou skrze zářiče šířeny dál. 
Vortex HiFi aktivně využívá záření mobilního telefonu nebo WLAN k distribuci informací ve svém prostředí. 

Pozitivní informace pro náš nervový systém jsou tedy distribuovány na Oscillation Alignment kartách přímo v daném 

prostředí 
 
 
 
 
 
 



VORTEX HIFI POVRCHOVÝ OPTIMALIZÁTOR 50 ML  

VORTEX HIFI POVRCHOVÝ OPTIMALIZÁTOR 50 ML – 2700,-CZK 

 

 

 

 

Antistatické činidlo s včelím voskem 

Jemná, čistá péče a antistatické ošetření reproduktorů, CD, kabelů a všech hi-fi komponentů a příslušenství. Vhodné pro 

mnoho povrchů, jako je dřevo, kov, kámen, hladká kůže a plast. Bez rozpouštědel, žádný silikon, chrání před opětovným 

znečištěním a statickým nábojem 

Vortex HiFi Surface Optimizer používá všechny přírodní aktivní složky včelího vosku pro jemnou péči, jemné čištění, 

antistatický účinek a trvalou ochranu vašich HiFi produktů a to bez přidání silikonového oleje. 

Jednoduše nastříkejte Surface Optimizer, otřete jej měkkým hadříkem a poté prociťte účinek včelího vosku a 

oleje s informacemi Vortex. Informace Vortex HiFi Sigma mají za následek neuvěřitelně holografický a detailní 

zvukový obraz. 

Použití 

Vortex HiFi Surface Optimizer je vhodný pro všechny druhy dřeva, ať už tmavé nebo světlé, ať už přírodní nebo lakované. 

Vortex HiFi Surface Optimizer je stejně účinný na povrchy z plastu, kovu, hladké kůže nebo dokonce kamene. Tím se otevírá 

řada dalších možných použití. Ošetřujte pouze stranu se štítky a strany disků CD, DVD nebo Blu-ray. 

Pro které aplikace Vortex HiFi - a další produkty se aplikace doporučuje: 

Všechny audio komponenty s kryty, šuplíky apod. Jsou vyrobeny z plastu a mají povrch, který je elektrostaticky nabitý. 

Všechny zásuvkové produkty. Ty mají plastový povrch a jsou elektrostaticky nabité. 

Všechny BOB filtry. Ty mají plastové pouzdro a jsou elektrostaticky nabité. 

Všechny kabely. Smršťovací bužírky jsou elektrostaticky nabité. Kabely s antivibračním pláštěm mají plastové pláště, které 

jsou elektrostaticky nabité. 

Všechny síťové filtry s plastovým pláštěm, jsou elektrostaticky nabité. 

Kabely které jsou vyrobeny z antistatického plastu. Ošetření kabelů i těchto produktů má smysl, protože poskytují kabelům 

nové informace o Sigmě. 

Všechny patky HiFi zařízení Vortex a kabelové nosiče. Ty nemohou být elektrostaticky nabité, ale díky 

poskytnutým informacím Sigma Vortex výrazně zlepšují zvuk. 



Všechny hi-fi stojany a Hi-fi zařízení. Bez ohledu na materiál podlahy a stojanu, vede ošetření podlahy pomocí Vortex HiFi 

Surface Optimizer k informacím, které výrazně zlepšují zvuk. 

Gramofonní aplikace jsou také ošetřitelné  pomocí Vortex HiFi Surface Optimizer. 

Všechny obsidiánové kruhy a pyramidy. 

Vortex HiFi Surface Optimizer je produkt, který je vyráběn bez umělých přísad. Odpovídající ošetření je proto šetrné 

a zároveň nabízí ochranu povrchu pomocí přírodní látky včelího vosku. Z tohoto důvodu není tento výrobek zdraví 

škodlivý a nevyvolává žádné alergické reakce. 

Aplikace je jednoduchá: 

Nastříkejte a otřete hadříkem. Nechejte působit asi minutu a poté setřete. Produkt používejte střídmě, protože více nevede k 

lepším zvukovým výsledkům. 

Efekt: 

Bez rozpouštědel bude vše snadno antistatické a čisté. Jemný krém s olejem a včelím voskem vyživuje povrch a zůstává 

trvale antistatický. 

Kvalitní produkt: 

Vyrobeno na bázi krému, s včelím voskem, bez rozpouštědel, bez silikonového oleje. Udržujte od dětí. Nestříkejte do očí. 

Dodatečné informace: 

Neobsahuje silikonový olej. Neobsahuje alkohol. Neobsahuje rozpouštědla. 

 


