NÄE
MAAILMA
UUSIN SILMIN

TEVISIO
SUURENNUSLASIVALAISIN

TUOTTAVAA VALOA
Missä tahansa oletkin ja mitä ikinä teetkin.
Waldmann on vuodesta 1928 lähtien auttanut ihmisiä saavuttamaan
kustannustavoitteet ja poistamaan laatuongelmat. Haluatko käsitellä
komponentit mahdollisimman yksinkertaisesti ja mekaanisesti?
Vaaditko ehdotonta kestävyyttä ja laatua? Haluatko työntekijöilläsi
optimaaliset työolosuhteet, jotta he voivat toimia aidosti tehokkaasti
ja ergonomisesti?
Waldmann on ratkaisu, jonka valo ei sammu
ensimmäisenä.

TEVISIO.

Korkea laatu

Pitkäikäinen

Vaihdettava linssi

Erinomainen värintoisto ja
tasainen valonjako.
Optimaalinen apu värien ja
pintojen arvioinnissa ja
todentamisessa. Opaali
valonsuoja, ei haitallisia
heijastuksia

Täydellinen ergonomia ja
kestävyys.
Tukevat varret ja suljetut
nivelet. Vahva alumiini ja
korkealaatuinen muovi
tekevät TEVISIOsta
luotettavan pitkäikäisen
kumppanin.

Helppo vaihtaa suurempi
6 diopterin linssi
Parempi kyky tunnistaa
yksityiskohdat samalla
täydellisellä kuvanlaadulla ja
valaisualueella - uusi TEVISIO
on nyt entistä monipuolisempi.

TEVISIO, laadun nro 1. on korvaamaton, kun katselun vaatimukset ovat korkeimmat.
Waldmann esittelee uuden sukupolven parhaimman suurennuslasivalaisimensa
tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kestävä innovatiivinen varsitekniikka ja täydellinen
valaistuskonsepti vakuuttavat. Uusia ominaisuuksia ovat parannettu värintoisto ja
entistä homogeenisempi valonjako. Toinen täysin vallankumouksellinen uutuus on
linssin poistaminen ilman työkaluja puhdistamista, vaihtamista tai korvaamista varten.
Valinnainen uusi 6 dpt. pinnoitettu muovilinssi mahdollistaa paremman
suurennuskertoimen milloin haluat. Tämän avulla voit nähdä maailmasi uusien ja nyt
vielä parempien silmien kautta.

LINSSIN
VAIHTAMINEN.

TEVISIO
suurennuslasivalaisin
ihastuttaa kaikkialla
Nopea ja ongelmaton
linssinvaihto joustavan
linssirenkaan avulla jossa on
bajonettiliitäntä ja
täydellisesti suunniteltu
tekninen valaistuskonsepti
Visualizer-toiminnolla,

joka tekee näkymättömät
virheet myös näkyviksi. Yksi
asia on aina selvä. Tämän
tuotteen laatu johtuu
rakkaudesta yksityiskohtiin.
Uuden TEVISIO: n kanssa
linssin puhdistuksesta,
vaihtamisesta tai
korvaamisesta tulee yhtäkkiä
lasten leikkiä
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Operation:		
		

		

LED
n. 14 W
100 – 240 V; 50 / 60 Hz
neutraali valk. 4 000 K
Ra > 90; R9 > 70
satiini muovisuojus
lasi- tai muovilinssi Ø 160 mm
3.5 dpt. tai 3.5 + 8 dpt. (integroitu lisälinssi)
monitoimipainike On / Off valaisinpäässä
sis himmennys ja visualizer toiminnot (valorengas valo segmenteittäin)
anodisoitu alumiini mustalla erikoismuovilla
jousikevennetty 2D tai 3D valaisinpään nivelellä
IP20
II
toimitus noin 3m verkkojohdolla ja pistotulppa tyyppi CEE 7/16 (Euro), BS1363
ja NEMA 1-15 / P
erilaisia kiinnikkeitä, lisäsuurennus, 3.5 dpt. ja 6 dpt. muovilinssit
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d = 15 cm,
Emax 5 537 lx;
Em 4 099 lx

Tuotenro.
TVD 750/940 DM
113714000-00800676
113714000-00800677
113714000-00800678
113713000-00800659
113713000-00800660
113713000-00800661
113712000-00800638
113712000-00800639
Lisätarvikkeet
190218019-00802994
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