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ESCHENBACH

Eschenbach MaxTV bril

Eschenbach MaxDetail bril (met
verlichting)

Eschenbach MaxTV bril. Wilt u uw televisie twee keer
zo groot maken? Wilt u ontspannen televisiekijken, in
plaats van uw ogen dicht te knijpen? Probeer dan deze
Eschenbach MaxTV bril: een lichte en modern
ontworpen, vergrotende kijker! Deze bril is geschikt
voor objecten op middellange afstand. De veren zijn
makkelijk aanpasbaar, en zijn bovendien te buigen
zonder te verwarmen. Deze kijker kunt u voor zowel het
rechteroog als het linkeroog onafhankelijk van elkaar
scherpstellen.
Specificaties:
» Gewicht: 49 gram;
» Pupilafstand: 60 tot 68 mm;
» Scherp te stellen vanaf 1,5 tot 3 meter;
» Dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk;
» Levering inclusief opbergetui van hardschuim.

Producteigenschappen

Deze Eschenbach MaxDetail bril met verlichting is zeer
geschikt voor objecten op korte afstand. De bril is
namelijk scherp te stellen tot 40 cm. De lenzen zijn ook
onafhankelijk per oog in te stellen en de pupilafstand is
60-68 mm. De veren zijn bovendien makkelijk
aanpasbaar (buigen zonder te verwarmen). De
verlichting is nagenoeg constant tijdens de hele
brandduur. De branduren zijn ongeveer 8 uur in
normale stand en 14 uur in eco stand. Wij leveren deze
Eschenbach MaxDetail bril met verlichting inclusief
opbergetui van hardschuim.
Klik hier voor een variant van deze bril zonder
verlichting.
Specificaties:
» Dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk;
» Gewicht: 49 gram;
» Verlichtingssterkte: 3200 lux op 25 cm en 1200 lux
op 40 cm.
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Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162411

2

3

€111,99

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 lookover-vorm van de Eschenbach Noves
vergrotende bril, kunt u zich probleemloos oriënteren
op de ruimte over de glazen heen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162452

2

3

€259,99

Eschenbach labo-med
Deze Eschenbach labo-med voorzetloepen zijn
uitsluitend geschikt voor niet-brildragende mensen. De
variant voor brildragers is namelijk de Eschenbach
labo-clip. Met deze voorzetloep blijven uw beide
handen vrij om te werken en heeft u dus geen beperkt
gezichtsveld. Ook bij een sterke vergroting heeft u nog
een comfortabele werkafstand. De Eschenbach labomed voorzetloepen hebben een metalen montuur en
zijn matzwart gelakt.
Specificaties:
» Lenzen eenvoudig uitwisselbaar;
» Lichtgewicht lens met gecoat oppervlak;
» Labo-med kan ook met monoculaire lenzen gebruikt
worden, die los te leveren zijn;
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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.

» Klemelement is van glasvezelversterkte kunststof;
» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164451

2

2.5

€147,99

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Leesafstand

Prijs

16824

1

4

250 mm

€276,99

16825

1.25

5

80 mm

€276,99

16828

2.0

8

25 mm

€276,99

Eschenbach labo-clip

Eschenbach MaxDetail bril

Deze Eschenbach labo-clip voorzetloep is speciaal
ontworpen voor brildragers en kunt u eenvoudig op een
brilmontuur bevestigen. De variant voor niet-brildragers

Deze Eschenbach MaxDetail bril is zeer geschikt voor
objecten op korte afstand. De bril is namelijk scherp te
stellen tot 40 cm. De lenzen zijn ook onafhankelijk per
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is namelijk de Eschenbach labo-med. Voor optimale
afbeeldingskwaliteit is het handig om een bril voor
veraf te gebruiken. Met deze voorzetloep blijven uw
beide handen vrij om te werken en heeft u dus geen
beperkt gezichtsveld. Ook bij een sterke vergroting
heeft u nog een comfortabele werkafstand met deze
voorzetloep.
Specificaties:
» Vergroting: 1.7x tot 3x (binoculair), 4x en 7x
(monoculair);
» Lichtgewicht lens met gecoat oppervlak;
» Lenzen ook los verkrijgbaar;
» Lenzen zijn eenvoudig uitwisselbaar;

oog in te stellen en de pupilafstand is 60-68 mm. De
veren zijn bovendien makkelijk aanpasbaar (buigen
zonder te verwarmen). Wij leveren deze Eschenbach
MaxDetail bril inclusief opbergetui van hardschuim.
Klik hier voor een variant van deze bril met verlichting.
Specificaties:
» Dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk;
» Gewicht: 49 gram.

Producteigenschappen

» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164620

2

2.5

€77,99

164625

2.5

5

€77,99

164630

3

7.75

€77,99

164640

4

16

€71,99

164670

7

28

€71,99

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162451

2

3

€127,99
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Eschenbach MaxEvent bril
Eschenbach MaxEvent bril. Bezoekt u een concert,
theater of musical en zit u te ver weg om het gebeuren
op het podium goed te kunnen volgen? Met deze
Eschenbach MaxEvent bril vergroot u uw individuele
kijkbeleving en komt u tevens dichter bij de
voorstelling (vergroting 2x). Deze MaxEvent bril is ook
geschikt voor brildragers, doordat rechts en links
onafhankelijk van elkaar instelbare
dioptriecompensatie mogelijk is. De veren zijn
makkelijk aanpasbaar, en zijn bovendien te buigen
zonder te verwarmen. Deze bril is zowel compact als
lichtgewicht.
Specificaties:
» Gewicht: 49 gram;
» Pupilafstand: 60 tot 68 mm;
» Verspiegelde objectief lenzen;
» Dioptriecompensatie: ca. -2.75 t/m 3.75 dioptrie,
cilindercorrectie is niet mogelijk;
» Levering inclusief opbergetui van hardschuim.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

16243

2

3

€115,00
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