Informação do Produto

Filtros WellnessPROTECT® Preto Grande
ISO 22 03 09 | 6% IVA | Os filtros WellnessPROTECT®
apresentam lentes âmbar que protegem os olhos ao
bloquear a luz no comprimento de onda de 470 nm e
menos, eliminando a maior parte da luz azul.

Referência: 1615150

Os filtros WellnessPROTECT® apresentam lentes âmbar que protegem os olhos ao bloquear a luz no comprimento
de onda de 470 nm e menos, eliminando a maior parte da luz azul.
A armação atraente oferece proteção, conforto e estilo, bem como proteção lateral e superior. Embora forneçam uma
cobertura completa e excelente, os escudos ainda permitem que o ar circule livremente evitando o efeito de
embaciamento que pode ocorrer com óculos de ajuste mais confortável.
As opções estão disponíveis em 5 tonalidades:
Referência: 1615150 - Tom Âmbar Claro 15%
Referência: 1615155 - Gradiente de Matiz Âmbar 50% - 15%
Referência: 1615160 - Tom Âmbar Médio 65%
Referência: 1615165 - Matiz Âmbar Média Polarizada 75%
Referência: 1615170 - Tom Âmbar Escuro 85%
Estas tonalidades oferecem aos utilizadores a escolha da quantidade de luz geral que desejam bloquear, e a opção
de gradiente oferece a capacidade de bloquear mais luz olhando para frente e menos luz quando olhando para baixo.

+ Informação
Produtos Óticos: Filtros Especiais
Serie | Tipo de Lente: Lentes de bloqueio azul (470 nm); bloqueia 100% UVA e UVB
Acessórios Incluídos: Bolsa de Proteção
Dimensões dos Aros: 58 mm
Dimensões das Hastes : 130 mm
Dimensões da Ponte: 16 mm
Estilo: Protetores superior, inferior e lateral
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 03 15
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (03) Produtos de apoio para ver |
(15) Produtos de apoio para expandir e direcionar o ângulo da visão
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia: Todos os equipamentos estão abrangidos por uma garantia de conformidade de 3 anos. com a exceção de
consumíveis, componentes e acessórios, que terão a garantia referida pelos respetivos fabricantes.
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