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Środki do czyszczenia soczewek marki ZEISS
ZEISS podpowiada, jak łagodnie i skutecznie dbać o
czystość okularów, aby zapewnić ich długą
żywotność.

Współczesne powłoki soczewek okularowych, takie jak
f DuraVision® Platinum marki ZEISS, zapewniają wiele korzyści dzięki
właściwościom utwardzającym. Niemniej jednak właściwa pielęgnacja i
czyszczenie okularów to obowiązek każdego użytkownika. Wynika to z
faktu, że żaden inny przyrząd optyczny nie jest narażony na tak
intensywną eksploatację mechaniczną i warunki atmosferyczne co
soczewki okularowe
Dlaczego pielęgnacja soczewek okularowych jest tak ważna?
Soczewki okularowe wysokiej jakości to doskonała inwestycja.
Zapewniają nie tylko lepsze widzenie, ale także poprawiają jakości
życia i bezpieczeństwa użytkownika.
Niewłaściwe czyszczenie soczewek może powodować powstawanie
na ich powierzchni mikrozarysowań, których początkowo nie widać
gołym okiem, lecz z czasem nawet najlepsza soczewka zużywa się, a
jakość widzenia ulega pogorszeniu.
Ze współczesnych soczewek organicznych i mineralnych nie da się
usunąć powstałych rys. Konieczna jest wymiana soczewek.

Pielęgnacja i czyszczenie

Przegląd środków do czyszczenia okularów marki ZEISS

Pielęgnacja i czyszczenie wszystkich soczewek

Testy produktów

Instrukcja obsługi

Unikaj uszkodzenia okularów!

Kontakt

okularowych
W domu płucz soczewki pod bieżącą, letnią wodą. Powłoka
hydrofobowa Clean Coat ułatwia strząśnięcie kropelek wody.
Następnie wytrzyj okulary do sucha specjalną ściereczką z mikrofibry.

W domu płucz soczewki pod bieżącą, letnią wodą. Nie czyść
soczewek tekstylnymi lub papierowymi ręcznikami.
Do czyszczenia okularów nie używaj chemii gospodarczej.

W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń użyj odpowiedniego
sprayu czyszczącego i ściereczki.

Nie kładź okularów soczewkami w dół – zawsze kładź je na oprawce.
Przechowuj okulary w etui wyściełanym mikrofibrą, aby uniknąć
uszkodzeń podczas potrząsania etui.

Poza domem soczewki możesz także używać ściereczki z mikrofibry,
ale najlepszym rozwiązaniem są nawilżane chusteczki ZEISS, które są
bardzo łagodne dla soczewek.

Nie narażaj okularów na temperaturę powyżej 80°C (np. w saunie lub
na desce rozdzielczej samochodu w słoneczny dzień).

Co pół roku warto odwiedzić optyka i zlecić specjalistyczne,
ultradźwiękowe czyszczenie okularów. Jest to także doskonały sposób
na łagodne wyczyszczenie oprawek.

Aby uniknąć uszkodzeń oprawki, a co za tym idzie pogorszenia
centracji, unikaj niedbałego zakładania okularów jedną ręką.

Przegląd środków do czyszczenia okularów marki ZEISS
Nawilżane chusteczki do czyszczenia okularów
ZEISS
Nawilżane, miękkie chusteczki marki ZEISS zapewniają skuteczne i szybkie
czyszczenie okularów poza domem. Liczne f testy przeprowadzane przez
niezależne instytuty (COLTS) wykazały, że chusteczki czyszczą okulary
skuteczniej niż konkurencyjne produkty, a jednocześnie nie rysują i nie
uszkadzają soczewek. Chusteczki mają wyjątkowo drobną strukturę, która
zapewnia bardzo łagodne czyszczenie soczewek, nawet pokrytych bardzo
zaawansowanymi powłokami, takimi jak DuraVision® Platinum. Nasze
chusteczki są nawilżane nowatorską mieszanką dwóch substancji
aktywnych, wykorzystywanych także do czyszczenia urządzeń
medycznych. Te nieszkodliwe preparaty nie zawierają agresywnych
substancji czyszczących ani sztucznych aromatów. A co najważniejsze,
chusteczki do czyszczenia soczewek ZEISS nadają się do czyszczenia
wszelkich wrażliwych powierzchni optycznych (np. wyświetlaczy LCD,
smartfonów, tabletów, laptopów, telefonów komórkowych).

Spray do czyszczenia soczewek okularowych
ZEISS (240 ml)
Spray do czyszczenia ZEISS f zapewnia dokładne i łagodne czyszczenie
soczewek okularowych. Aby wyczyścić soczewki, rozpyl spray na
ściereczkę z mikroﬁbry i przetrzyj soczewki z obu stron. W ten sam
sposób czyść inne powierzchnie optyczne. Spray nie zawiera agresywnych
substancji czyszczących, które mogłyby uszkodzić soczewkę, powłoki lub
powierzchnię optyczną.

Ściereczka z mikroﬁbry ZEISS
Klasyczny produkt do czyszczenia marki ZEISS: ściereczka z mikroﬁbry,
która zapewnia codzienną skuteczną i łagodną pielęgnację okularów.
Ściereczek możesz używać na sucho, w połączeniu ze sprayem do
czyszczenia ZEISS lub po przepłukaniu okularów letnią, bieżącą wodą.
Ściereczka z mikroﬁbry ZEISS to najlepsza metoda pielęgnacji okularów,
która wyróżnia się długą żywotnością.

Testy produktów
Testy przeprowadzone przez COLTS, międzynarodowe laboratorium
testujące jakość produktów optycznych, wykazały większą skuteczność
naszych chusteczek niż dziesięciu innych produktów konkurencyjnych.
Ponadto nasze chusteczki czyszczą łagodnie i nie powodują zarysowań.
Łagodniejsze: powierzchnia i powłoki soczewek korekcyjnych pozostają
nietknięte nawet po długotrwałym testowaniu*.
Skuteczniejsze: żaden inny testowany produkt nie usuwał zabrudzeń
równie skutecznie.

* Długotrwały test przeprowadzony w renomowanym instytucie testów optycznych COLTS.
** W porównaniu do chusteczek do czyszczenia okularów ZEISS.
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Powiązane produkty

Soczewki okularowe marki ZEISS
W skład oferty soczewek ZEISS
wchodzą zróżnicowane produkty
Dowiedz się więcej

ZEISS jest jednym z wiodących producentów
soczewek okularowych na świecie. Celem
marki jest zapewnianie maksymalnej precyzji i
komfortu widzenia. ZEISS projektuje i
produkuje soczewki, przyrządy i systemy
pomiarowe, a także tworzy koncepcje
handlowe i usługi technologiczne, które
nieustannie podnoszą poprzeczkę w branży
optycznej.

Powłoki ZEISS
Wysokiej jakości soczewki wymagają
równie wysoko jakościowych powłok

Soczewki przeciwsłoneczne i z
ﬁltrem ZEISS
Oferta produktów

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami, aby nawiązać
współpracę
Biuro Obsługi Klienta ZEISS
 + 48 61 820 93 60
h E-mail
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