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Eschenbach leesbrillen

Eschenbach Noves vergrotende bril
Deze Eschenbach Noves vergrotende bril zorgt voor een
ontspannen zicht met beide ogen, ook bij een sterke
vergroting. Deze leesbrillen hebben namelijk een prismatische
convergentieondersteuning voor een vergrotingsbehoefte tot
2.5x. De hoogwaardige diﬀractieve nanostructuren beschermen
de bril tegen beschadigingen en stof. Deze structuren bevinden
zich aan de binnenzijde van het glas. Het montuur is uitgevoerd
met verende scharnieren, inkortbare veren, softpads en
bovendien goed aanpasbare steekarmen. Door de lookovervorm van de Eschenbach Noves vergrotende bril, kunt u zich
probleemloos oriënteren op de ruimte over de glazen heen.
Speciﬁcaties: » Onopvallend gevormde glazen; » Glazen
hebben een standaard dikte van 4 mm, onafhankelijk van de
prismawerking; » Glazen zijn tweezijdig ceratec gecoat; »
Geschikt voor onderweg, wanneer er geen loep voor handen is;
» Gewicht: 18 gram; » Levering inclusief stevige harde koker.
Vergroting
1
1-25
1-5
2-0
2-5

Dioptrie
4
5
6
8
10

Leesafstand
250mm
80mm
65mm
25mm
25mm

Artikelnummer
16824
16825
16826
16828
168210

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
€
€
€

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Eschenbach leesbrillen
Eschenbach miniframe 2 leesbril
Deze Eschenbach miniframe 2 leesbril is een kant-en-klare
leesbril in vijf optische basiswaarden. Het is namelijk een
'progressieve' leesbril die in sterkte 1 dioptrie toeneemt van de
bovenkant tot de onderkant van het glas. Zo heeft bijvoorbeeld
de 2 dioptrie miniframe, 1 dioptrie vergroting aan de
bovenzijde van het glas, en gaat dan over naar 2 dioptrie aan
de onderzijde van het glas. Daardoor is deze Eschenbach
miniframe 2 leesbril perfect geschikt voor de computermonitor,
toetsenbord en objecten rond de computer. Of uiteraard om de
verschillende tekstgroottes in een krant te lezen.
Speciﬁcaties: » Zowel als instapbril of als tweede bril en/of
reservebril te gebruiken; » Deze leesbril geeft een breder
zichtveld in verhouding tot de gebruikelijke enkelsterkte
leesbrillen; » Beschaafd, tijdloos en eenvoudig ontwerp; »
Kleur: gun metaal; » Levering inclusief etui.
Dioptrie
1
1-5
2-5

Artikelnummer
2905010
2905015
2905025

Prijs
€
€
€

Eschenbach miniframe leesbril
(damesmodel)
Deze Eschenbach miniframe leesbril (damesmodel) is
aantrekkelijk gevormd, randloos en bovendien licht van
gewicht. Hij is leverbaar in verschillende sterktes van 1.0
dioptrie tot 3.5 dioptrie, in stappen van 0.5 dioptrie. Het
montuur is gemaakt van edelstaal/kunststof en de glazen zijn
gemaakt van acrylglas, waardoor u helder zicht heeft. Klik hier
voor het herenmodel van deze bril. Speciﬁcaties: » Levering
inclusief etui.
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Eschenbach leesbrillen
Dioptrie
1
1-5
2-0
2-5
3-0
3-5

Artikelnummer
29121110
29121115
29121120
29121125
29121130
29121135

Prijs
€
€
€
€
€
€

Eschenbach miniframe leesbril
(herenmodel)
Deze Eschenbach miniframe leesbril (herenmodel) is
aantrekkelijk gevormd, randloos en bovendien licht van
gewicht. Hij is leverbaar in verschillende sterktes van 1.0
dioptrie tot 3.5 dioptrie, in stappen van 0.5 dioptrie. Het
montuur is gemaakt van edelstaal/kunststof en de glazen zijn
gemaakt van acrylglas, waardoor u helder zicht heeft. Klik hier
voor het damesmodel van deze bril. Speciﬁcaties: » Levering
inclusief etui.
Dioptrie
1
1-5
2-0
2-5
3-0
3-5

Artikelnummer
29121210
29121215
29121220
29121225
29121230
29121235

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
€
€
€
€

