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Co by było fajnie mieć? Wyciszacz. 
 

 

- „[…] I can’t stand the rain […]” {sąsiad z góry, śpiewa pod prysznicem} 
- „[…] To wszystko przez ciebie, nienawidzę cię […]” {kłótnia zza ściany} 
- „[…] Meow, meow, meow […]” {kocur za oknem} 
 
 A czy Ty, gdy pragniesz odpocząć w domu, nie masz dosyć rozmaitych 
odgłosów, hałasu? Twoje zbawienie nadciąga! Comfort Acoustics® prezentuje Ultra 
Silencer®. 

Dawniej, aby uniknąć niepożądanego natężenia dźwięku, należało użyć 
specjalnych materiałów dźwiękochłonnych. Wyłożenie nimi ścian, sufitu, podłogi i 
drzwi było niezwykle kosztowne i wiązało się niestety ze zmianą wystroju 
pomieszczenia. Ultra Silencer® rozwiązuje ten problem. Urządzenie składa się z 
centrali, którą można zainstalować  w dowolnym miejscu, posiada również 
praktycznie niewidoczne moduły. Całość jest obsługiwana poprzez pilota z ekranem 
dotykowym lub centralę. Ultra Silencer® wyświetla (zarówno centrala jak i pilot) w 
trybie 3D rozkład okolicznych pomieszczeń. Posiadacz gadżetu jest w stanie wybrać 
pokoje, które mają być odizolowane od zewnętrznych dźwięków, a nawet je określić. 
Przykładem może być szczekanie psa i syrena alarmu pożarowego, której zazwyczaj 
nie chcemy ignorować. Moduły powinny być rozmieszczone po dwa na każdej ze 
ścian. Ultra Silencer® redukuje amplitudę (czyli głośność) dźwięków, których nie 
chcemy słuchać. Wszystko dzieje się dzięki inteligentnemu systemowi 
rozpoznawania częstotliwości, fazy oraz amplitudy fal dźwiękowych. 

Comfort Acoustics® postawiło jednak jeszcze jeden krok naprzód. Ultra 
Silencer® jest kompatybilny z większością domowych systemów alarmowych. 
Podczas skanowania twarzy i linii papilarnych nasze najnowsze dzieło pobiera dane 
i rozpoznaje nastrój użytkownika. W zależności od nastroju mamy ochotę słyszeć 
różne dźwięki. Radośni, chętnie słuchamy śpiewu ptaków dochodzącego z zewnątrz. 
Zmęczeni lub rozdrażnieni po ciężkim dniu  – z uśmiechem myślimy o wyciszonym, 
przytulnym mieszkaniu. 

Co więcej, nasz najnowszy wynalazek może działać wybiórczo, np. tylko w 
jednym z pomieszczeń, reszta pozostanie niewyciszona (sypialnia, salon, toaleta…). 
Nasza firma jako jedyna na rynku oferuje tak zaawansowane technologicznie 
wyposażenie domowe. Cena Ultra Silencer® to już od $800 (w zależności od liczby 
modułów). Badania wykazały, iż niepożądane, uciążliwe dźwięki istotnie wpływają na 
zdolności koncentracji i poziom hormonów we krwi odpowiedzialnych za odczuwanie 
przewlekłego stresu. Hałas negatywnie wpływa na kondycję psychiczną człowieka. 
To nie tylko wygoda, to inwestycja w Twoje zdrowie! 

Comfort Acoustics® planuje również zastosowanie swoich produktów w 
zakładach przemysłowych oraz środkach transportu. Pisk szyn podczas hamowania 
pociągów metra bywa uciążliwy. Nasze urządzenie będzie mogło wkrótce to zmienić. 
Robotnicy w wielu fabrykach nie będą musieli nosić słuchawek, które zresztą nie 
chronią ich dostatecznie dobrze. Ultra Silencer® to rozwiązanie niezwykle 
zaawansowane i innowacyjne. Zgodnie z postanowieniami prawnymi przy 



Nowe technologie  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Sprawozdanie studenckie 2010  2 

 

zakupie urządzenia konieczne będzie podpisanie zobowiązań dotyczących 
eksploatowania gadżetu zgodnie z normami etycznymi, aby wykluczyć między innymi 
wykorzystanie wynalazku do więzienia osób. Kupując Ultra Silencer® wspierasz 
jedynie spokój i bezpieczeństwo, a nie rozwój broni i przestępczości! 
 


