
Handloepen

Zaklichtloepen

Mobilux Economy
* zuinige zaklichtloep met NF gloeilamp
* bijzonder geschikt voor het lezen van kleine letters
thuis en onderweg (bij ' t winkelen)

Mobilux Led
* geschikt voor 't lezen van kleine letters
* eenvoudige bediening  - grotere en lichter te
bedienen lichtschakelaar
* 3 verschillende kleurtemperaturen via filter te kiezen

EasyPocket
* vergroting en licht in bankpasformaat; past in iedere
zak
* ultraplat en licht ontwerp + klein etui
* energiezuinig

Leesglazen

Mediplan Ergo
* aplanatische leesglas
* randscherp beeld zonder vertekening
* bijzonder geschikt voor lezen of beelden bekijken 
gedurende langere tijd
* vermoeidheidsvrij gebruik
* door de tot aan de rand heldere afbeeldingseigen-
schappen lenen deze leesglazen zich bijzonder voor
gebruikers met uitval van het centrale gezichts-
vermogen

Aspheric II
* asferisch leesglas

* zeer geschikt voor lezen bij voldoende omgevingslicht
* sterke vergroting bij een groot zichtsveld



Economic
* planconvexe extra lens met 5-voudige vergroting
* geschikt voor taken waarbij geringe vergroting nodig
is

Omhangloepen

maxiPlus / economy
* ideaal voor fijnmotorische werkzaamheden met beide
handen zoals breien, knutselen of andere handwerken
* voor hobbywerk

Inslagloepen
mobilent

* sterk vergrotende inslagloepen
* dé ideale loep voor de handtas of broekzak
* ideaal voor het vergroten van onopvallende letters

Hand-stand-loep

CombiPlus
* het praktische allroundtalent voor individueel gebruik
* als staande loep te gebruiken
* geschikt om te lezen, schrijven en knutselen



Standloepen en loeplampen

Leesliniaal

* leeslinialen vergroten in een richting. Letters worden
daardoor langer, terwijl de breedte van de letters het-
zelfde blijft
* ideaal voor het lezen van tabellen (dankzij rode lijn)

Visolet segmentloepen

makroPlus Aspheric
* object en afbeelding-positie nagenoeg gelijk
* comfortabele leeshouding door schuine inkijkhoek

makrolux
* inclusief heldere LED-verlichting
* object en afbeelding-positie nagenoeg gelijk
* trillingsvrij, helder beeld

Opzetloep

menas Zoom
* traploos instelbare vergrotingen
* super plat ontwerp bij groot zichtveld
* grote, variabele gebruiksafstand (ogen - lens)
* geschikt voor verschillende lettergrootten met trap-
loos instelbare vergroting

menas Lux
* verlichte standloep met vaste vergroting
* super plat ontwerp bij groot zichtveld
* grote, variabele gebruiksafstand (ogen - lens)
* geschikt voor verschillende lettergrootten met trap-
loos instelbare vergroting



powerlux
* nieuwe generatie lichtloep
* zeer eenvoudig te gebruiken
* gelijkmatige heldere en verblindvrije verlichting
* bijzonder geschikt voor mensen met verminderd
gezichtsvermogen die een bekroond design waarderen

scribolux
* hoge beeldglans en groot zichtveld
* veel ruimte om te schrijven door de grote afstand
van de lens tot het objectoppervlak en de open
gevormde loepvoet
*goede geleiding van de loep over de tekst
* met comfortabele schuine inkijk

TV voorzetscherm
* vergroot TV beeld

Electronische optische hulpmiddelen & licht

Videoloep

Emag 43
* draagbaar en sterk, kan thuis en onder-
weg gebruikt worden
* snapshot mogelijk, zodat het beeld kan 
tijdelijk stil gezet worden en rustig bekeken
worden
* centraal geplaatste camera vereenvoudigt
de text oriëntatie



smartlux Digital
 * LCD-helderheid te dimmen bij hoge 

gevoeligheid voor verblinding
* hoog dieptescherpbereik
* bevries- en opslagfunctie
* trapsgewijs vergroting

Emag 70
* groter scherm
* bevries- en opslagfunctie
* trapgewijs vergroting

Bureaulamp

Philips Eyecare Pro
* exclusief verdeler voor deze streek
* ontworpen om verblinding te voorkomen
* lichtkleur kan aangepast worden
* lichtintensiteit kan aangepast worden
* hoger contrast en beter zicht

Staanlamp

Multilight Led vloerlamp

* 4500°K
* gemakkelijk verstelbaar 
* koud licht



Filterbrillen

* voor buiten gebruik
* verbetert het contrastzicht
* vermindert verblinding
* ideaal voor slechtzienden
* ideaal voor autorijden 's nachts
* bestaat in verschillende soorten filters


