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Zvětšovací pomůcky ZEISS pro profesionální
uživatele
Ergonomie v centru zájmu pro ten nejlepší zrakový
výsledek.

Vysoká přesnost je požadována ve velkém množství odvětví, např. v lékařství. O úspěchu či
neúspěchu často rozhoduje pouhých několik zlomků milimetru. Výhod zvětšovacích pomůcek, které
se projevují snadnějším prováděním přesných prací, si cení zejména zubní odborníci a operatéři.

Produkty
Teleskopické lupové brýle
Teleskopické lupové brýle jsou kombinací optimálních optických a
technických vlastností s maximální individualitou a vynikajícím komfortem
nošení. Jsou přesně uzpůsobeny osobním potřebám každého uživatele:
každý systém zohledňuje jednotlivé parametry: zvětšení, pracovní
vzdálenost a ametropii.
f více

Lupy nošené na hlavě
Lupy nošené na hlavě s binokulární teleskopickou lupovou optikou
Keplerova typu se hodí zejména pro uživatele s nároky na extrémně
vysokou kvalitu obrazu a zvětšení. Optika je k dispozici v širokém spektru
zvětšení a pracovních vzdáleností, takže si každý uživatel může vybrat
lupové brýle uzpůsobené konkrétně jeho požadavkům.

f Teleskopické lupové brýle K bino TTL professional
f Lepy nošené na hlavě KF / KS

Saphiro² LED osvětlení
Saphiro² je mobilní, vysoce výkonný LED osvětlovací systém, který lze
použít v kombinaci se ZEISS teleskopickými lupovými brýlemi a lupovými
brýlemi nošenými na hlavě. Zorné pole je rovnoměrně osvětleno bez
tvorby stínů. To činí provádění mnoha vizuálních úkolů, kde je přesné
rozpoznání detailů zcela nezbytné, podstatně jednodušší.
f Přečtěte si více

Saphiro² LED osvětlení

Úspěšná aplikace ve 3 jednoduchých krocích
Přesné vidění a přesná práce ruku v ruce. Jako specialista na dobré vidění je vaším úkolem skloubit funkčnost optického přístroje s osobními požadavky
uživatele.

// 1
Otestujte zrakovou ostrost a
vykorigujte ametropii, pokud se
vyskytuje

// 2
Zjistěte podmínky na pracovišti

// 3
Zvolte zvětšovací pomůcku

Určete refrakční vadu

Určete pracovní polohu, vzdálenost při práci a potřebné
zvětšení

Předvedení zvětšení a zobrazovací vlastnosti

Související produkty

Portfolio jednoohniskových
brýlových čoček ZEISS
Nyní v 4 úrovních výkonu.

Zjistěte více

Společnost ZEISS je jeden z předních výrobců
brýlových čoček na světě a vždy usiluje o
maximální přesnost a vizuální pohodlí.
Společnost ZEISS navrhuje a vyrábí brýlové
čočky, nástroje a měřící systémy, ale také
maloobchodní koncepty a technologické
služby, které neustále zvedají standard péče o
zrak.

Roztoky na čištění brýlových
čoček od společnosti ZEISS
Tipy společnosti ZEISS, jak se o brýle
šetrně starat a zajistit tak jejich
dlouhou životnost.
Zjistěte více

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat
Zákaznická služba ZEISS
 +420 233 101 241-3
h E-mail
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