Informação do Produto

Lupa de Mão Powerlux LED Ø58mm 5.0x Eschenbach
ISO 22 03 09 | 6% IVA | As lupas da gama Powerlux
oferecem a solução perfeita para os utilizadores com
baixa visão que procuram o máximo conforto visual e uma
excepcional facilidade de uso. Fornecida com estojo de
espuma rígida de proteção.

Referência: 1611060

A linha de lupas Powerlux oferece a solução perfeita para os utilizadores com baixa visão que procuram o máximo
conforto visual e uma excepcional facilidade de uso.
O formato premiado é baseado no design ergonômico de um rato de computador, proporcionando uma posição
relaxada para as mãos quando usado por longos períodos de tempo.
A lupa desliza facilmente em qualquer material de leitura, tanto para utilizadores destros quanto canhotos e, como a
lente está localizada perto da posição da mão, oferece uma orientação fácil para que não percam o lugar durante a
leitura.
A lupa Powerlux está disponível em dois tipos de opções de iluminação: cool blue (3,000K) ou warm yellow (8,000K),
para dar aos utilizadores uma preferência de iluminação.
O design aberto do Powerlux não só o torna fácil de ler, mas também permite que os utilizadores executem
pequenas tarefas de escrita, como assinar documentos, escrever pequenas notas ou fazer palavras cruzadas. A lupa
Powerlux após 30 minutos sem uso desliga, garantindo maior vida útil da bateria e reduz os custos de uso.

+ Informação

Produtos Óticos: Lupa Mão c/ Luz LED
Serie | Tipo de Lente: Lente Asférica
Ampliação: 5.00x
Dioptrias: 20.0 dpt
Dimensões da Lente: Ø58 mm
Material Lente: PXM® Plastic
Revestimento da Lente: Cera-tec®
Tipo de Iluminação : 2x LED
Fonte de Energia: Pilhas Tipo AA x3 (Pilhas não incluídas)
Acessórios Incluídos: Bolsa de Proteção
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 03 09
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (03) Produtos de apoio para ver |
(09) Óculos, lentes e sistemas de lentes para ampliação
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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