
Et lille kikkertsystem placeret øverst i brillen producerer et forstør-

ret billede af et objekt på afstand, når hovedet bøjes let forover.

Dette system kombinerer anvendelsen af dine normale briller 

sammen med en forstørrelse, der kun kommer ind i synsfeltet, 

når du bøjer hovedet ned og kikker opad med dine øjne. 

Systemets størrelse og dets letvægtsdesign giver mulighed for 

hurtigt at få et mere detaljeret billede af vejskilte, et ansigt, et 

gadenummer med mere.

Med en vægt på blot 38 gram kan det tilpasses i de fleste stel. 

For optimal funktion anbefaler vi et stel med god dybde, som 

bæres højt på næsen. 

Forstørrelse:  
2.0, 2.5 X

synsFelt:  
Ved 2.0 20°, ved 2.5 15 °

Vægt: 38 gram

KorreKtions grænse:  
+-10  – 6 dioptrier

ArbejdsAFstAnd: 
 – 2 meter
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   KORREKTION OG FILTER 
Linsen og luppen kan leveres med korrektion (i både 
front og bære delen for opnå den bedst mulige visual 
acuity) og de kan tilpasses med samtlige ML filter farver.

• Lupperne er monteret gennem linsen for optimalt syns-
felt og komfort. Huset er 13 mm i diameter tættest 
mod øjet og 21.7 mm væk fra øjet.

• Laser metode benyttes for nøjagtig tilpasning for at 
opnå bedst mulige visus og komfort.

• Forstørrelse 2.0x, 2.5x

• Anti-refleks, ridse-resistente multi-coatede linser.

• Anti-refleks coating på indersiden af huset. Huset kan 
leveres i sort eller transparent.

Lille lysstærk kikkert
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ML BI2 Artikler

 Artikel Specifikationer Nr.

UDEN KORREKTION  Basic system 2.0X, 20° Alle linser incl. multi coat 75000
  Monterings linse er ikke incl.

 Basic system 2.5X, 15° Alle linser incl. multi coat 75001
  Monterings linse er ikke incl.

MED KORREKTION Basic system 2.0X, 20° med korrektion Alle linser incl. multi coat 75344 
  Monterings linse er ikke incl.

 Basic system 2.5X, 15° med korrektion Alle linser incl. multi coat 75345
  Monterings linse er ikke incl.

 Monterings kit per side Monterings linse, #75110 75601
  1 standard slibning, #07000
  System monteret, limet og laser justeret i linse.
  Etui og pudseklud.

TILBEHØR Monterings linse plano 13 Ø  75110 

 Fremstilling af 13 Ø Ø monterings hul i alle linser   75130 
 (linse ikke incl.)

 Etui sort Etui specielt designet til vores 70400 
  Kikkert og Aplanat systemer.

TILLÆGSPRISER Standard farver Op til 50% 03000
 Filter farver 400, C1, 450, 500, 511, 527, 550 eller 585 nm   300



On Sight Vision ApS
www.onsightvision.dk
info@onsightvision.dk
Telefon 5761 1190

Lille lysstæ
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Multilens er et special optisk firma, som er unik på det globale marked. Multilens’ 

forretningskoncept består af special slibning af usædvanlige glas. Det indebærer, 

at ML leverer skræddersyede optiske løsninger til personer med synsproblemer. 

Multilens’ vigtigste vision er øjet, synet og synsfunktionen.

Multilens’ holdning er, at intet problem er for vanskeligt at løse. Multilens’ mål er 

at spille en afgørende rolle indenfor øjenpleje. Multilens samarbejder derfor med 

optikere, ortoptister og optometrister, og tilbyder de bedste optiske løsninger til 

personer med syns problemer. Vi vil aldrig ophøre med at lytte og lære og vi vil med 

glæde dele vores viden. 


