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VISUSCREEN 100 van ZEISS
De ZEISS VISUSCREEN 100 is een allround LCDletterkaart met rood/groen onderscheid.

Hightlights

Contact

Details

ZEISS VISUSCREEN 100 wordt geleverd met een verscheidenheid aan tests om monoculaire en binoculaire tests met verschillende testkaarten uit te
voeren, evenals speciale tests voor kinderen. Het is een van de meest complete visusscherptekaarten op de markt, en toch erg makkelijk en intuïtief te
gebruiken.

Optimaliseer uw oogonderzoek met individuele workﬂows voor
reeksen testkaarten
Persoonlijke workﬂows maken het mogelijk een samenstelling van verschillende testkaarten te maken op basis van voorkeuren. De ZEISS VISUSCREEN 100
kan eenvoudig worden gecombineerd en geüpgraded met VISUPHOR® 500 van ZEISS, een digitale phoropter, en kan dus zo de workﬂow in de
onderzoeksruimte stroomlijnen en de klant een professionele indruk geven.
De verschillende bedieningsopties die het best bij uw bedrijf passen, zijn voor de ZEISS VISUSCREEN 100 mogelijk met infrarood afstandsbediening of een
intuïtieve iPad app om snel en eenvoudig te schakelen tussen de testkaarten.
Bied uw klant een uitstekende zichtscherpte door gebruik te maken van moderne en nauwkeurige ZEISS onderzoekstechnologie.

Voordelen
De VISUSCREEN 100 past ook in kleine onderzoekskamers met een
afstand van 2 m bij indirect gebruikt, en de grootte van de optotypes
past zich automatisch aan de afstand aan.
De ZEISS VISUSCREEN 100 is ontworpen om te worden gebruikt in
combinatie met de ZEISS VISUPHOR 500 automatische phoropter voor
een eenvoudige en snelle refractie.

Plat beeldontwerp met eersteklas glazen frontpaneel voorkomt
oneffenheden of schaduwen.
Kies uit twee verschillende invoerapparaatopties.

Kolt optotypen om de scherpte vast te stellen





Gerelateerde producten

VISUSCREEN 500 & VISUPHOR
500
Geautomatiseerde subjectieve

refractie.
Meer informatie

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

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

ook verschillende diensten aan die
normbepalend zijn in de optiekwereld.









 

Ontdek

Help me kiezen

Services

Voor oogzorgprofessionals

Zicht inzichtelijk gemaakt

Brillen voor veraf en Leesbrillen

Mijn Kijkprofiel

Instrumenten +Technologieën

Gezondheid + Bescherming

Multifocale brillenglazen

Online oogtest

ZEISS Brillenglazen

Lifestyle + Mode

Zonnebrillen

ZEISS Producten voor het reinigen van

brillenglazen

Rijden + Mobiliteit

Werkbrillen

Sport + Vrije tijd

Sportbrillen

Werkleven

Brillen voor kinderen
Brillenglascoatingen
Brillenglazen schoonmaken
Bij de opticien
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