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LOEPEN EN VERGROOTGLAZEN

Fysic FLA-18 oplaadbare loep
De Fysic FLA-18 oplaadbare loep is een handige hulp
bij het lezen of bij creatieve bezigheden. Deze stijlvolle
draadloze standloep is namelijk oplaadbaar en naar
wens instelbaar. Zodoende heeft u geen last van
overbodige snoeren en stekkers en kunt u de loep
makkelijk ergens mee naartoe nemen. U kunt de
vergroting verstellen van 5x tot 7x door aan het
bovenste gedeelte van de loep te draaien. Bovendien
beschikt deze loep over hoogwaardige ledverlichting.
Deze verlichting is aangebracht op drie punten,
waardoor het licht egaal en helder wordt verspreid.
U kunt de Fysic FLA-18 oplaadbare loep opladen
middels de bijgeleverde USB-kabel. Tijdens het
opladen kunt u de loep gewoon gebruiken. Na volledig
opladen gaat de verlichting zo'n 6 uur mee. Wij leveren
de loep inclusief bijpassend etui.
Specificaties:
» Oplaadbaar middels USB-kabel (bijgeleverd);
» Vergroting: verstelbaar van 5x tot 7x;
» Diameter lens: 80 mm;
» Met ledverlichting met egale spreiding;
» Kleur: zwart/aluminium;
» Materiaal: kunststof;

Tabimax tablet- en
smartphonehouder
Tabimax is een standaard voor uw tablet of
smartphone. De metalen beugel ondersteunt een
transparante glasplaat, waarop u alle gangbare
mobiele toestellen kunt plaatsen. Dit maakt het
zodoende mogelijk de objecten eronder te plaatsen om
bekeken te worden op het display van uw tablet of
telefoon op een zo eenvoudig mogelijke manier met
een vergroting.
Tabimax is mobiel in gebruik. Door middel van een
bijgeleverde koffer kunt u de Tabimax namelijk
gemakkelijk gebruiken op meerdere locaties. Overal
dus waar u het nodig hebt om details te zien of tekst te
vergroten.
Tabimax is universeel! Ongeacht welke tablet of
smartphone u heeft, de grote transparante glazen
oppervlakte kunt u met elke camera gebruiken.
Tabimax kan meer doen! In tegenstelling tot
conventionele vergrootglazen kan de houder
verschillende mensen naar de vergrote afbeelding
laten kijken op hetzelfde moment. En vanwege het
platte scherm van een tablet wordt het beeld vrijwel
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» Gebruiksduur: tot 6 uur;
» Levering inclusief bijpassend etui.

spiegelingsvrij weergegeven. Bovendien kunt u ook
eenvoudig en gemakkelijk een momentopname van het
object maken!

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Doorsnede

Materiaal

Prijs

FLA-18

Zwart/aluminium

80 mm

Kunststof

€24,99

Specificaties:
» Gewicht: 1510 gram;
» Maten: 20,9 x 29,8 x 14,4 cm (breedte x lengte x
hoogte);
» Materiaal: De basisplaten en steunbeugel van
aluminium (gepoedercoat), glasplaten van floatglas
(kanten zijn geslepen en gepolijst).

Producteigenschappen

Koord sieraadloep Multilens

Artikelnummer

Doorsnede

44000

30 x 17

Prijs
€175,00
€99,00

Halskoord diverse handloepen
Halskoord dat u aan diverse handloepen kunt
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VisioMio
Koord voor de sieraadloep Multilens VisioMio. In 5
verschillende kleuren beschikbaar. De lengte van het
koord -gemeten vanaf de nek tot op de buik- is
maximaal 42 cm. De lengte van het koord is in te
korten door de knoopjes verstellen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

D002

D003

D004

Kleur
Rood
koord
Blauw
koord
Bruin
koord

bevestigen. Bijvoorbeeld Schweizer Ergo-LUX
Multipower led (rond), Schweizer Ergo-Lux Multipower
led (rechthoekig), Schweizer inslagloepen Ergo-Pocket
en Schweizer Ökolux mobil plus.
Het halskoord is donkergrijs/antraciet van kleur en
heeft een omtrek van ongeveer 90 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

180902

Donkergrijs

€4,50

Prijs

€4,00

€4,00

€4,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

Eschenbach case voor
standlichtloep Scribolux

Schweizer ERGO-Lux base (voor
lichtloepen)

Eschenbach case voor standlichtloep Scribolux. Deze
case van hard foam biedt de juiste bescherming voor
de Scribolux standlichtloep. In deze case kan de loep
veilig opgeborgen worden wanneer hij niet in gebruik is
of wanneer u hem mee wilt nemen op reis.

Deze Schweizer ERGO-Lux base kunt u gebruiken voor
de ERGO-Lux lichtloepen van Schweizer. U krijgt op
deze manier in plaats van een handlichtloep een
standlichtloep.
Handig voor het lezen gedurende langere tijd en als u
geen handen meer over heeft om de loep stil te
houden. Op deze manier kunt u de loep gemakkelijk
over het object verschuiven. De base kunt u door
middel van magneten aan en van de handlichtloep

Specificaties:
» Afmetingen (L x B x H): 10,2 x 12,7 x 12,7 cm.

Producteigenschappen

klikken.

Artikelnummer

Kleur

Prijs

15651209

Zwart

€21,99

Deze Schweizer ERGO-Lux base voor lichtloepen kan
ook voor u een handig hulpmiddel zijn om rustig te
kunnen lezen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Doorsnede

Vergrotingsfactor

Prijs

178102

100 x 75

3

€74,75

177102

70

3

€65,00

176102

60

4

€65,00

175102

55

5

€65,00

174102

55

6

€65,00
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