
DE NIEUWE 
GENERATIE 
EXPERTS
HIGH DEFINITION

De optiek van vandaag met de ogen van morgen

ONZE 
GARANTIES

•  Opleiding door 
onze brillenglazen 
vertegenwoordigers

•  Installatie, ondersteuning 
en onderhoud door onze 
eigen technici

Om de klant gemakkelijk op de 
ideale afstand van de spiegel te 

plaatsen

Voor het nemen van
metingen bij getinte glazen

HD- EN 
INFRAROODCAMERA

Om snel met de oplossing 
aan de slag te kunnen

MODERNE EN INTUÏTIEVE 
NIEUWE INTERFACE

PLAATSING
MET LASER

Voor een optimale positionering 
van de camera op 
ooghoogte van de klant

AUTOMATISCHE 
CAMERA-
POSITIONERING
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2627 Schelle
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Modern productontwerp: 
een meerwaarde voor het 
verkooppunt

NIEUWE 
LIJNEN EN LOGO’S MET 
ACHTERGROND-
VERLICHTING

EyeStation



Met zijn nieuwe, elegante en pure design en handige nieuwe functies biedt Eyestation Expert 5 
u de haarscherpe precisie van het Expert-gamma. Deze oplossing bezorgt uw klanten een nog 
aangenamere ervaring en wordt door de aanzienlijke meerwaarde meteen uw vaste partner voor het 
opmeten van brillenglazen.

In de hoogte verstelbare hd-camera met automatische gezichtsdetectie • Plaatsingslaser • Automatische 

detectie van weerspiegelingen op het hoornvlies • Draaibaar hd-aanraakscherm • Verkrijgbaar in het wit of 

zwart • Beschikbaar als lineair geïntegreerde versie • Nieuwe robuuste en aanpasbare clip

Afmetingen: (H) 2115 x (B) 540 x (D) 480 mm • Camerabereik: (H) 1100/1907 mm

Deze interactieve module vergelijkt de 
algemene waarden met de meetresultaten 
die u net bij de klant hebt vastgesteld. Zo 
kunt u eenvoudig en gericht de meerwaarde 
van brillenglazen op maat uitleggen en uw 
expertise benadrukken.

ILLUSTRATIE MET VOORDELEN VOOR DE BRILDRAGER
MEERWAARDE VAN 
BRILLENGLAZEN OP MAAT

›  Automatische gezichtsdetectie
›  Vlotte navigatie
›  Foto’s vergelijken

Maak foto’s en fi lmpjes, en vergelijk ze om uw 
klanten te helpen een montuur te kiezen. Deze 
gebruiksvriendelijke module valt erg goed in de 
smaak bij mensen met ernstige ametropie.

MONTUURKEUZE
HET WINKELAANBOD 
IN DE KIJKER 

›  Pupilafstand en hoogte voor het verzicht
›  Vertex afstand
›  Pantoscopische hoek en curve

Dankzij de 3D-reconstructie van Activisu 
beschikt u in minder dan 40 seconden over 
ongelofelijk nauwkeurige meetresultaten. Uw 
klant beleeft een aangename, unieke ervaring 
en u toont uw meerwaarde als expert.

OPMETEN
BRILLENGLAZEN 
OP MAAT

Met themafilmpjes in het teken van de 
nieuwe levensstijl van brillendragers stelt u 
de voordelen van de beschikbare glazen en 
behandelingen eenvoudig visueel voor aan 
uw klanten.

KEUZE VAN BRILLENGLAZEN EN BEHANDELINGEN
VISUELE EN REALISTISCHE 
SIMULATIE

H3D is een exclusief en gepatenteerd 
protocol dat de natuurlijke houding 
van de drager analyseert en zo een 
optimaal zichtcomfort biedt. De 
berekeningsalgoritmen van Eyestation 
Expert 5 houden automatisch rekening 
met de vastgestelde parameters.

GA VOOR NOG PRECIEZER MAATWERK

MET DE OPTIE H3D

EYESTATION EXPERT 5 : DE ULTIEME 
OPLOSSING VOOR DIGITALE METINGEN

ACTIVISU
PRECISIE 

TOT OP EEN
TIENDE VAN

EEN
MILLIMETER

EIGENSCHAPPEN


