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Op het hoofd gedragen loepen KF/KS

Op het hoofd gedragen loepen KF en KS van
ZEISS
Flexibiliteit voor uw werk.

Voortreﬀelijke beeldkwaliteit, grote zichtvelden, 14 verschillende
optische systemen met vergrotingen van 3,2x tot 8x en werkafstanden
van 500 mm tot 190 mm: De op het hoofd gedragen loepen KF en KS
zijn ideaal voor veel toepassingen in de medische en technische sector.
Indien nodig, kan het optische systeem naar buiten, uit het zichtveld, en
daarna weer terug in de normale positie worden geklapt.

Op het hoofd gedragen loep KF Titanium

In de op het hoofd gedragen loep KF Titanium is het teleloepsysteem
gemonteerd op een montuur met rechte veren en een elastische
hoofdband. Indien nodig, kunnen de beschermende lenzen op ieder
gewenst moment worden vervangen door brillenglazen op sterkte. Het
uitstekende draagcomfort van de op het hoofd gedragen loep KS is te
danken aan een speciale systeemdrager die, dankzij de vele
verstelmogelijkheden, voor iedere hoofdvorm passend gemaakt kan
worden.

Op het hoofd gedragen loep KS

Neem contact op met ons om uw
succes te beginnen
ZEISS Customer Care Center

ZEISS is een van 's werelds toonaangevende
fabrikanten van brillenglazen- en staat garant
voor het meest optimale visuele comfort.
ZEISS ontwikkelt en produceert brillenglazen,
instrumenten en meetsystemen, maar biedt
ook verschillende diensten aan die
normbepalend zijn in de optiekwereld.

 +31 (0)76 30 35 444
h E-mail
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