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Lupele de cap ZEISS L și LC
Pentru o muncă migăloasă confortabilă

Lupele de cap ZEISS L și LC sunt soluția ideală atunci când pentru munca dumneavoastră este suﬁcientă o putere mică de mărire și doriți să vă păstrați
mâinile libere pentru a efectua activitatea dorită.
Ambele lupe de cap oferă o vedere stereoscopică cu putere de mărire de 1,25x sau 1,4x.

Designul lupei de cap L
Bandă pentru ﬁxare pe cap cu perniță textilă înlocuibilă, vizor ajustabil pe
verticală.

Lupa L

Designul lupei de cap LC
Clip universal pentru ﬁxarea lupei pe orice pereche de ochelari.

Lupa LC

Contactați-ne pentru a începe
ZEISS Serviciul Clienți

ZEISS este unul dintre producătorii de top de
lentile de ochelari din lume, care s-a angajat
să ofere o precizie și un confort vizual maxim.
ZEISS proiectează și produce lentile,

 +40 257254816
h E-mail

instrumente și sisteme de măsurare, cât și
concepte de vânzare și servicii tehnologice,
destinate să ridice în continuare standardele în
domeniul îngrijirii vizuale.
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