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ZEISS Telelupék
Nagyítórendszer professzionális felhasználási
területekre

GTX telelupe
A GTX telelupe nagyszerű előnyökkel szolgál:
Látszerésze egy normál szemüveghez hasonlóan illeszti. Rövidlátás
(miópia) és távollátás (hipermetrópia) korrekciójára is alkalmas. A közeli
tartományban lévő tárgyakat 2x vagy 2,5x nagyításban
sztereoszkopikusan lehet látni.

GTX telelupe

A G 2 telelupe rendelhető 2x nagyítással 300 és 500 mm közötti fix
munkatávolságokhoz és 2,5x nagyítással 350 mm és 450 mm közötti fix
munkatávolságokhoz. A GTX telelupéra Saphiro² LED világítás is
szerelhető. A kettő kombinációja ideálisan és nagyon könnyen egyesíti a
nagyítást és a világítást.

GTX telelupe Saphiro² világítással

G 2,5 TTL telelupe
Precíz munka a legapróbb részletig
A nagy látótérben elérhető kiemelkedő képminőség minden ZEISS nagyító
látásjavító segédeszköz alapjellemzője.
A G 2.5 TTL telelupe a GTX rendszernél 30%-kal nagyobb látómezőt
kínál.
Műszaki adatok
Nagyítás: 2,5x
G 2.5 TTL telelupe sportkerettel

Munkatávolságok: 350 / 400 / 450 mm
Látóterek: 75 / 85 / 95 mm
Egyedileg illeszkedik a konkrét igényekhez
Nyugodt munkavégzés feszültség nélkül
Egyedi centrálási adatokhoz készül

Elérhetőség
Hordozókeret: STMS Titanium keret (egyenes szárral és fejpánttal)
Sportsframe (műanyag keret egyenes szárral és fejpánttal; az ívelt
lencsék védenek a fröccsenésekkel szemben)
Egyedi korrekció: Az STMS-be bármilyen korrekciós lencse
becsiszolható a Sportsframe-re korrekciós lencse pattintható

A G 2.5 TTL telelupéhoz Saphiro² LED világítás is használható. A kettő
kombinációja ideálisan egyesíti a nagyítást és a világítást.

G 2.5 TTL telelupe Saphiro² világítással

A ZEISS a világ egyik vezető szemüveglencsegyártója, elhivatottan szolgálja a maximális
precizitást és kényelmet. A ZEISS
szemüveglencséket, készülékeket és
mérőrendszereket tervez és gyárt, valamint a
látásjavítás színvonalát folyamatosan emelő
értékesítési koncepciókat és technológiai

Keressen minket, ha szeretne
belevágni
ZEISS ügyfélszolgálat
 +36 1 309 7930
h E-mail

szolgáltatásokat kínál.
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