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HOOFD- EN VOORZETLOEPEN

Carton Megaview Slim

Eschenbach labo-med

Deze Carton Megaview Slim is een lichtgewicht en
eenvoudige hoofdbandloep. Hiermee blijven uw beide
handen vrij om te werken. Wij leveren de loep inclusief
3 vergrotingen, namelijk 1.7x, 2.0x en 2.5x. Deze lenzen
zijn eenvoudig te verwisselen. De band is van achteren
in grootte verstelbaar.

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

Producteigenschappen
Artikelnummer

82027

Vergroting
1.7 / 2 /
2.5

zijn matzwart gelakt.

Doorsnede

Prijs

100 x 50

€55,00

Specificaties:
» Lenzen eenvoudig uitwisselbaar;
» Lichtgewicht lens met gecoat oppervlak;
» Labo-med kan ook met monoculaire lenzen gebruikt
worden, die los te leveren zijn;
» Klemelement is van glasvezelversterkte kunststof;
» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164451

2

2.5

€147,99

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

Daylight Clip-on Magnifiers

Eschenbach labo-clip

Met deze Daylight Clip-on Magnifiers houdt u twee
handen vrij voor uw werk! Kies precies de vergroting
die u zoekt, met deze unieke box met vier verschillende
lenzen (namelijk 1.7, 2.0, 2.25 en 3.0x vergroting). U
kunt de lichtgewicht klem kan eenvoudig aan uw bril
bevestigen en omhoogklappen voor normaal zicht.

Deze Eschenbach labo-clip voorzetloep is speciaal
ontworpen voor brildragers en kunt u eenvoudig op een
brilmontuur bevestigen. De variant voor niet-brildragers
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:
» Werkafstand 30 cm;
» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen
Artikelnummer

DN91171

Vergroting
1.7 / 2 /
2.25 en 3

Prijs

€25,00

Specificaties:
» Vergroting: 1.7x tot 3x (binoculair), 4x en 7x
(monoculair);
» Lichtgewicht lens met gecoat oppervlak;
» Lenzen ook los verkrijgbaar;
» Lenzen zijn eenvoudig uitwisselbaar;
» Levering inclusief opbergbox.

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
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www.irishuys.nl
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164620

2

2.5

€77,99

164625

2.5

5

€77,99

164640

4

16

€71,99

164670

7

28

€71,99

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

