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VISULENS 500 a ZEISS-től
Könnyítse meg mindennapi munkáját a ZEISS
automata dioptriamérőjével

Előnyök

A részletek

Kapcsolat

A ZEISS VISULENS 500-zal felgyorsíthatja a refrakció és a lencsekiválasztás
folyamatát.
A ZEISS VISULENS 500-ban a mérő LED zöld. A készülékkel bármilyen
kialakítású és alapanyagú lencse dioptriáját meghatározhatja anélkül,
hogy ﬁgyelnie kellene az Abbe-számra. Ez az előnyös tulajdonság egyrészt
felgyorsítja, másrészt még megbízhatóbbá teszi a vizsgálatát. Ezenfelül a
ZEISS VISULENS 500 fejlett UV-áteresztésmérő rendszere négy különböző
hullámhosszt használ (365, 375, 395, 405 nm). Ebből kifolyólag az
ügyfelekben nagyobb bizalom alakul ki, Ön pedig könnyebben
értékesíthet felsőbb kategóriás termékeket.
Könnyítse meg életét, egyben növelje az ügyfél-elégedettséget

6 különböző üzemmóddal
 Normál üzemmód egyfókuszú, multifokális és prizmás lencsékhez
 Üzemmód színezett lencsékhez
 Üzemmód progresszív lencsékhez
 Üzemmód lágy kontaktlencsékhez
 Üzemmód kemény kontaktlencsékhez
 UV-áteresztés üzemmód

Mérési hullámhossz: 546 nm (e spektrumvonal)

Ha a „zöldet” választja, bármilyen alapanyagot mérhet egyszerűen és
pontosan anélkül, hogy ﬁgyelnie kellene az Abbe-számra. Egyszerűen csak
végezze el a mérést és bízzon az eredményekben. Lágy és kemény
kontaktlencsét is mér az adapterekkel. Lágy és kemény kontaktlencsét is
mér az adapterekkel.

Átfogó elemzést végez a lencse UV-szűrő tulajdonságairól, mivel 365 és
405 nm között négy eltérő hullámhosszon méri az UV-áteresztést.

A ZEISS VISULENS 500 négykampós tartója ﬁxen és megbízhatóan rögzít
bármilyen lencsét. Precíz tollas rendszer biztosítja az optikai középpont és
cilindertengely könnyű és egyértelmű jelölését.

További előnyök
 A kerettartó széles skálán állítható (egyenes, ívelt, fúrt és damilos

kerethez is)
 Opcionális kontaktlencse-adapter pontos XY irányú elhelyezéssel
 Beépített hőnyomtató

 Dönthető TFT kijelző a kényelmes használathoz
 PD-mérés
 Soros adatátvitel RS232 kimeneten
 Üzemmód progresszív/bifokális lencsékhez

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
szolgáltatásokat kínál.

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