SHAMIR
SV III
As Worn

TM

Nová generace
moderního vidění
jednoohniskovými
brýlovými čočkami

SHAMIR SV III
TM
As Worn
SHAMIR SV III As Worn
nově nabízí našim zákazníkům
dva skvělé benefity - brýlové
čočky jsou individualizované
pro konkrétní tvar obruby
a navíc vybroušeny přímo pro
dioptrické hodnoty zákazníka!
Na základě nejpokročilejších
výrobních technologií tak
umožní to nejostřejší vidění
a zrakové pohodlí.
KONVENČNÍ JEDNOOHNISKOVÁ ČOČKA vs. SHAMIR SV ||| AS WORNTM
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1- Asférická čočka
2- Perfektní periferie
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Konvenční jednoohnisková čočka
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Shamir SV III As Worn

TM

3- Zahrnuje technologii:
Eyepoint Technology III®
4- Zahrnuje technologii:
As-Worn Quadro®
5- Individuálně zvolené
zakřivení čočky

Vysoká ostrost

Nízká ostrost

6- Zahrnuje technologii:
Freeform® Back-Surface

EYE-POINT TECHNOLOGY III® technologie, která zajišťuje skutečný

obraz okolního světa, bez toho aniž by výsledný objekt podléhal deformaci
a zkreslení brýlovou čočkou. Brýlové čočky vyráběné touto technologií
přinášejí dokonalejší vizuální zážitek bez ohledu na typ korekce a výběr
obruby. Reálné vnímání světa je tedy bez rozdílu jak pro hypermetropy tak
pro myopy.

AS-WORN QUADRO™
Zajišťuje ideální tvar
a design pro zvolené
brýlové obruby.
Dle zadaných parametrů jsou
vyrobeny tvarově naprosto přesné
brýlové čočky s požadovanými
dioptrickými hodnotami.

Zobrazovací stabilita
+4.00

Panoramatický úhel

5°

12°

Inklinace

0°

12°

Poskytuje hladký a bezproblémový přechod mezi různými
obrubami mající rozdílné prohnutí a inklinaci.

Užitím FREEFORM výrobní technologie vzniká ta
nejlepší jednoohnisková individuální brýlová čočka.
Výsledkem je individualizovaná brýlová čočka
s přesností na 0,01 dpt.

SHAMIR GLACIER™ PRÉMIOVÉ POVRCHY
Pro ještě lepší optimalizaci doporučujeme zkombinovat
brýlovou čočku SHAMIR SV III AS WORN™
s jednou z prémiových povrchových úprav.

VÝHODY PRO VAŠEHO ZÁKAZNÍKA

VÝHODY PRO OČNÍHO OPTIKA

» Individualizovaná čočka „na míru“
– na základě předpisu a zvolené
obruby

» Nabídne nejlepší možný produkt
dnešní doby vyráběný tou
nejvyspělejší technologií

» Svobodná volba - Zákazník si může
zvolit jakýkoli tvar a design obruby

» Drží krok s nejkvalitnějšími produkty
na trhu

» Širší zorné pole – to vše díky
vyspělým výrobním technologiím
společnosti Shamir

» Zažívá opravdovou spokojenost
koncového zákazníka, který se vždy
vrátí...

» Ostré a čisté vidění v každé obrubě
v každém bodě brýlové čočky

Cílová skupina zákazníků

Jak objednávat:

» nároční zákazníci, kteří požadují
to nejlepší na trhu

» uveďte dioptrické hodnoty
(korekce by měla být stanovena
na základě refrakce při použití
zkušební obruby s inklinačním
úhlem NULA)

» lidé, kteří mají korekci větší
než +/- 3 dpt
» vhodné pro ty, co zvolili při
výběru obrubu s panoramatickým
úhlem větším než 5°

» data obruby: A, B, DBL
a tvar očnice nebo jednoduše
zašlete pdf soubor s potřebnými
hodnotami z vyměřovacího
zařízení SPARK Mi ™
» zábrusnou výšku
» monokulární PD do dálky
» panoramatický úhel
» inklinaci (za přirozeného držení
hlavy při pohledu do dálky)
» refrakční a výslednou VD

info@opti-project.cz | www.shamir.cz | www.opti-project.cz

