Digital
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ZEISS GERMANY

 ZEISSגרמניה מספקת את פתרון הראייה האופטימלי
לעידן החיים המודרני מרובה המסכים.

העולם עובר תהליך שינוי מהיר וצרכי הראייה שלנו משתנים בהתאם .אולם העיניים
שלנו לא מתפתחות באותה מהירות .עם עדשות המולטיפוקליות החדשות והמתקדמות
של  ZEISSגרמניה ,אנו מגיבים ומתאימים את העדשות למגמות השונות ולצרכים
המשתנים של הצרכנים  -וזאת בכדי לספק ראייה טובה יותר.

1

עולם דיגיטלי

המכשירים הדיגיטליים מאתגרים את חיי היומיום שלנו
· מכשירים דיגיטליים דורשים מרחק קריאה קרוב יותר וזוית
קריאה שונה בהשוואה לספרים או כל מדיה מודפסת אחרת.
· במהלך היום תנועות העיניים מהירות ודינאמיות – במעבר
מקרוב לרחוק ובחזרה במשך כל היום.

2

אופנה

טרנדים אופנתיים משתנים באופן קבוע
· שינויים מהירים באופנת המסגרות — עם צורות וגדלים חדשים
המשתנים בהתאם לצו האופנה.
· פתרון אופטימלי והסתגלות מהירה לכל סוגי המסגרות תוך
התחשבות בהרגלי תנועת העיניים.

עדשות המולטיפוקליות החדשות והמתקדמות של  ZEISSגרמניה

1

Precision Pure

2

Precision Plus

מותאמות באופן אופטימלי לעיניים
בטכנולוגיית ™Digital Inside

בטכנולוגיית ™ Adaptation ControlוFrameFit+®-

מותאמות באופן אופטימלי לעיניים  +מסגרת

ראייה חדה עם ביצועים משופרים לעולם הדיגיטלי.

ראייה חדה ומדויקת בהתאמה לכל מסגרת.

מבנה הפנים

3

טכנולוגיה שמותאמת למבנה האנטומי שלנו
· המבנה האנטומי של הפנים משפיע על חווית הראייה
דרך עדשת מולטיפוקל.
· עדשת מולטיפוקל חדשנית ומתקדמת מותאמת לכל
הפרמטרים הפיזיולוגיים של הפנים על מנת לספק פתרון
ראייה אופטימלי.

INDIVIDUAL - TAILOR MADE

4

פעילויות אינדיבידואליות דורשות פתרונות מותאמים
באופן אישי
בנוסף למבנה האנטומי של הפנים עדשות הIndividual2 -
מותאמות לפעילויות היומיומיות השונות בשיטת הTailor Made -
ונותנות פתרון ראייה מקיף ואופטימלי לקבל ראייה חדה ומדויקת.

3

Precision Superb

4

Individual 2

מותאמות באופן אופטימלי לעיניים  +מסגרת  +פנים
טכנולוגיית ™FaceFit

מותאמות באופן אופטימלי לעיניים  +מסגרת  +פנים  +פעילויות
יומיומיות שונות

מותאמות פיזיולוגית למבנה הפנים של מרכיב המשקפיים

טכנולוגיית ® IndividualFitוLuminance Design®-

מיוצרות בהתאמה אישית ומותאמות לכל הצרכים האינדיבידואלים

עדשות מולטיפוקליות .Precision Pure
ראייה חדה עם ביצועים משופרים לעולם הדיגיטלי.

כנולוגיית
ט
Digital
™Inside
הראשונה
ה בעולם
מסוג

טכנולוגיית ™ Digital Insideהראשונה מסוגה בעולם נותנת מענה לדיגיטליזציה המתגברת של סגנון החיים שלנו .היא מספקת
ראייה חדה ונטולת מאמץ במכשירים דיגיטליים וראייה דינאמית טובה עם פוקוס מהיר במרחקים שונים.
טכנולוגיית ™ Digital Insideמתחשבת בהבדל בין מרחקי הקריאה ובזוית הקריאה השונה של מכשירים דיגיטליים לבין המדיה
המודפסת .המיקום והגודל של אזור קריאה גדול יותר מאפשרים קריאה טבעית של מדיה דיגיטלית ומודפסת כאחד.

מותאמות באופן אופטימלי לעיניים

טכנולוגיית ™Digital Inside

אזור קריאה אופטימלי בטכנולוגיית ™Digital Inside

מרחקי קריאה שונים למדיה דיגיטלית ומודפסת

עדשות מולטיפוקליות .Precision Plus
ראייה חדה ומדויקת בהתאמה לכל מסגרת.

טכנולוגיית Precision

כנולוגיית
ט Adapta
tio
Contro n
™l
הראשונה
ה בעולם
מסוג

בעולם עם מגמות אופנה שמשתנות ללא הרף ,טכנולוגיית ™  Adaptation Controlהייחודית הכוללת את טכנולוגיית
® FrameFit+המאפשרת למרכיב המשקפיים לבחור כל סוג מסגרת ולהסתגל במהירות לעדשות המולטיפוקל שלו.
טכנולוגיית ™  Adaptation Controlמתאימה את תעלת עדשת המולטיפוקל תוך התחשבות בהרגלי תנועת העיניים
להבטחת הסתגלות מהירה.
טכנולוגיית ® FrameFit+מתחשבת בגודל העדשה וצורת המסגרת כדי להמנע מחיתוך של אזור הקריאה.
מותאמות באופן אופטימלי לעיניים  +מסגרת

טכנולוגיית ™Adaptation Control
טכנולוגיית ®FrameFit+
טכנולוגיית ™Digital Inside

עיצוב אופטימלי עם טכנולוגיית ®FrameFit+
נקודת אזור קריאה קונבנציונאלית

עיצוב אופטימלי בטכנולוגיית ™Adaptation Control

נקודת אזור קריאה אופטימלית

נטיית העין הטבעית

טכנולוגיית Precision

עדשות מולטיפוקליות .Precision Superb
מותאמות פיזיולוגית למבנה הפנים של מרכיב המשקפיים.

מבנה הפנים האנטומי הייחודי של כל אדם הינו חשוב מאוד .העדשות מעניקות פתרון ראייה אופטימלי תוך
התחשבות במבנה הפנים ובסוג המסגרת.
טכנולוגיית ™ – FaceFitהמיקום המדויק של העיניים )נתוני מסגרת ,מרחק בין האישונים ,גובה התאמה( ביחד עם
מיקום המסגרת על הפנים )זוית פנטוסקופית.(BVD ,

מותאמות באופן אופטימלי לעיניים
 +מסגרת  +פנים

טכנולוגיית ™FaceFit

פנים עם זוית פנטוסקופית סטנדרטית
טכנולוגיית ™Adaptation Control
טכנולוגיית ®FrameFit+
טכנולוגיית ™Digital Inside

מבנה אופטימלי עם טכנולוגיית ™FaceFit

פנים עם זוית פנטוסקופית לא סטנדרטית

טכנולוגיית Precision

עדשות מולטיפוקליות .Individual 2
 –Tailor Madeמותאמות אינדיבידואלית לצרכי הלקוח.
העדשות תוכננו תוך התחשבות בהעדפות והצרכים האינדיבידואלים של בני האדם .טכנולוגיית ™IndividualFit

מתחשבת בפעילויות היומיומיות ובגודל האישון שמשתנה בין אור לחושך ,ומעניקה ראייה טבעית חדה וצלולה ביום
ובלילה.
תוך ידיעה שגודל האישון משתנה בהתאם לתנאי תאורה שונים ,טכנולוגיית ® Luminance Designהחדשה לוקחת
בחשבון גודל אישון ממוצע .בשביל סימולציית ראייה טבעית יותר ,היא מחשבת את עיצוב העדשה לפי אלומות אור
ולא לפי קרני אור בודדות.

מותאמות באופן אופטימלי לעיניים +
מסגרת  +פנים  +פעילויות יומיומיות שונות

טכנולוגיית ™Luminance Design
גודל האישון משתנה בהתאם לתנאי תאורה שונים,
טכנולוגיית ™ Luminance Designהחדשה לוקחת
בחשבון גודל אישון ממוצע של  3.3מ”מ ,ובהתאם לכך
מחשבת את עיצוב העדשה לפי אלומות אור ולא לפי
קרני אור בודדות .טכנולוגיה זו מדמה ראייה טבעית
בצורה האופטימלית ביותר.
אישון קטן במשך היום

אישון בינוני במצבי אור נמוכים

אישון גדול בלילה

טכנולוגיית  IndividualFit™:שלושה עיצובי עדשות המותאמות לפעילויות היומיומיות של הלקוח.

Balanced
מותאמת אופטימלית לפעילויות בכל טווחי הראייה

B

Intermediate
מותאמת אופטימלית לפעילויות בטווחי ראייה דינמיים
ובטווחי הביניים.

I

Near

N

מותאמת אופטימלית לפעילויות ממושכות שדורשות ראייה
בטווח הקרוב באזור הקריאה.

טכנולוגיית ™IndividualFit
טכנולוגיית ®Luminance Design
טכנולוגיית ™FaceFit
טכנולוגיית ™Adaptation Control
טכנולוגיית ®FrameFit+
טכנולוגיית ™Digital Inside
טכנולוגיית Precision

Precision
Pure

Precision
Plus

Precision
Superb

Individual 2

IndividualFit™ טכנולוגיית
Luminance Design® טכנולוגיית
FaceFit™ Technology טכנולוגיית
Adaptation Control™ טכנולוגיית
FrameFit+® טכנולוגיית
Digital Inside™ טכנולוגיית
Precision טכנולוגיית

DuraVision Platinum
:DuraVision
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DuraVision Platinum
DuraVision Platinum

20%
DV

1.67
+HMC

LotuTec

1.67

DuraVision Platinum
...

DuraVision Platinum

DuraVision Platinum

DuraVision Platinum

DuraVision Platinum

DuraVision Platinum

Clean coat

DuraVision Platinum

DuraVision Platinum

DuraVision Platinum

DuraVision Platinum

