Gyakori kérdések

Kérdések és válaszok azoknak, akik komolyan gondolják a
nagyítást
1.

Melyik nagyítás a megfelelő számomra?

Ki kell próbálnia több loupét
, több féle nagyítást, hogy
loupe
el tudja dönteni, melyikaza Ön
legmegfelelőbb
és munkája számára.

Amennyiben szeretne egész
loupe nap nagyítás alatt használata
dolgozni, a ezen
2-es és
nagyítások
3-as közötti
között
nagyítást
a legegyszerűbb.
javasoljuk. E

A magasabb nagyítást a2.3x-as
speciális
loupét
feladatok
használ
ellátására
általános
3.5 vagy
javasoljuk,
4.2x-es
feladatainak
készüléket
legfeljebb
.ellátásához
1-2
a speciális
óra használatra
és nagy precizi
alkalm

2.

Tökéletesen látok. Miért van szükségem loupéra?
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Ha nem látja, nem is tudja
A kezelni! A nagyítás segítségével
loupe használatával
az apró részletek
Ön. pontosabban,
A diagnozist
is láthatók.
ésprecízebben
aOlyan
kezeléseket
Arészlete
munk
f

3.

Romlani fog látásom, ha nagyítás alatt dolgozok?

Nem. Loupéink használata közben szeme nem romlik, ugyanakkor a megeröltetéstől megóvja.

4.

Rövidlátó vagyok. Melyik loupét válasszam?

Bármelyik ExamVision loupét
oupéjaisaz
választja,
Ön szemének
mi egyénre
. megfelelően
szabottankerül
készítjük
legyártásra
el Önnek.
és Ha
kalibrálásra
dioptriás lencsé
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5.

Melyik a jobb, a Flip-up vagy a TTL loupe?

Ezt mindenkinek magának
a TTL
kell(lencsén
eldöntenie.
keresztüli)
Az ExamVision
.
loupéinkat
véleménye
ajánljuk
szerint
ügyfeleink
a legjobb
figyelmébe
optikai eredmén

Néhány ügyfelünk a Flip-up loupékat részesíti előnyben. A nagyítás alatti munkavégzést követően a ké

Ha azon gondolkozik hogy
mi az
lecseréli
ExamVision
Flip-upHD
loupéját
TTL
.
ajánljuk
TTL-re, tegye
Önnek,
felmint
a kérdést
tökéletes
magának,
előrelépést
hogy milyen

6.

Minden loupe azonos módon határozza meg a nagyítás mértékét?

Nem. Ez nagyban függ A
a gyártótól
nagyításésegy
a loupe
jó kiinduló
rendszertől.
élesség,
pont,kényelem,
Sajnos
de vásárlás
nincs látómező
előtt
széleskörben,
mindeképpen
hivatalosan
próbáljon
és mély
is el
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7.

Miért ilyen drágák az ExamVision loupék?

Az ExamVision loupékNálunk
és fényforrások
a különlegesen
kompromisszumok
amikor
jó minőségű
először
anyagok
nélkül
kipróbálja
alapértélmezettnek
kerülnek
majd megtervezésre
az ExamVision
számítanak,
és
készü
leg
m

8.

Hogyan cseréljem ki a loupémat, ha megváltozik a látásom?

Mi átállítjuk, vagy átépítjük
– mind
loupéját
a teleszkópot, mind a dioptriás lencsét – hogy tökéletesen megfeleljen i

9.

Olyan helyen élek, aholIgy
nincs
is vehetek
ExamVision
loupét?
disztribútór.

Igen. Irjon egy e-mailt az info@since78.net címre, vagy hívja a +36 20/335 05 21-es telefonszámot. Se

10.

Mi a különbség a HD és a Lite lencse rendszer között?

A HD loupék a prémiumÖsszetett
osztályba sorolandó
multi lencsés
termékeink.
A kialakításukkal
kisebb igények kiszolgálására
a legmagasabb
terveztük
minőséget
a Liteképvise
telesz
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11.
Loupéink segítségévelAzt
Már
Ön mondták
a
egyenesebben
termék bemutatók
nekem,tud
hogy
dolgozni,
során
egyenesebben
megpróbáljuk
megkímélve
kell
Önnek
ezzel
ülnöm,
megmutatni
fizikai
hogyépségét.
megóvjam
a helyes
Számu
mun
mag

Hogy Ön is mielőbb megtapasztalhassa az előnyöket,
melyeket
elégedett felhasználóink már régen tudnak:
Igényeljen bemutatót és műszeres bemérést most!
Tel.: 06 20 335 05 21 e-mail:info@since78.net
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