Mange mennesker oplever blændingsgener ved kørsel om aftenen. En af grundende til dette problem kan skyldes
blænding fra modkørende bilers forlygter, hvor moderne biler ofte er udstyret med LED-lys. Nogle mennesker oplever
også problemer med nedsat synsevne på grund af det, man kalder
nattemyopi.
For at hjælpe disse mennesker har Multilens forsøgt at kreere en
løsning, målrettet til disse problemer. Karakteristikken er:
For at reducere blændingen udløst fra modkørerne bilers LED
forlygter, er ML Night Cover fremstillet med et filter, der er specielt
designet til at dæmpe det blå lys, der almindeligvis udstråler fra LED
lygter.
For at afdække eventuelle gener fra opstået nattemyopi, har Multilens fremstillet ML Night Cover versioner, der
indeholder styrker, der kan kompensere for dette problem. De 3 forskellige versioner af ML Night Cover har følgende
styrker: plano, -0.25 og -0.50
ML Night Covers er selvfølgelig også fremstillet med antirefleks behandling for at minimere generende reflekser
fra glasset.
Stellene, der anvendes til ML Night Covers, er Fit-over stel. Fit-over stel gør det muligt for brugeren, at kunne
anvende egne normale briller med korrektion sammen med ML Night Covers, når generne opstår og efter behov ved
aften og natkørsel.

ML Filter LLR – Special filter farve
Filter farven blev udviklet og testet med gode resultater
gennem vinteren 2013 / 2014. Filteret dæmper den
bølgelængde i spektret, hvor LED lyset topper i
transmissionen, mens det samtidigt er designet til at
reducere den totale mængde af transmitteret lys så lidt
som muligt. Multilens kalder filteret: ML Filter LLR (LLR =
LED Lys Reduktion). Filteret leveres selvfølgelig som
standard på alle ML Night Covers, men det er også muligt
at levere Filter LLR farven på alle Multilens standard Rx
linser helt ligesom alle de øvrige ML Filtre.

Due to technical constraints for high intensity LED-headlights, the typical wavelength curve for these lights looks as above. Our LLR-filter cuts of the peak around 450 nm, which
results in less glare and better comfort.

Standard ML Night Cover solutions

ML Night Cover Test-kit
Det er let at finde en ML Night Cover, der passer til personens behov. Test de forskellige muligheder i virkelige situationer.
Multilens har kreeret et test kit, der indeholder forskellige versioner. Dette test kit giver mulighed for potentielle brugere at
afprøve funktionen over flere aftener/nætter.

Test kit’et indeholder følgende:
En opbevarings Box der beskytter de 3 ML Night Covers.
3 Biocover Medium Black (der er indgraveret information om versionen øverst på stel-fronten).
o Plano
o --0.25
o --0.50
ML Night Cover test-kit
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