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KLAASI (DE) ( LÄÄTSEDE) PUHASTUSVAHEND
Õrnatoimeline,kuid kõige põhjalikum puhastus optikaeksperdilt ZEISS

ZEISS´i klaasipuhastusvedelik on professionaalne lahendus optiliste pindade puhastamiseks
õrnatoimelise vahendiga:

Prilliläätsedele

binoklitele

nutitelefonidele, tahvelarvutitele

sülearvutitele, LCD ekraanidele

kaameratele, jne.

Prilliläätsede puhastamiseks pihusta ZEISS´i klaasipuhastusvahendit mõlemale läätse
poolele ja kuivata mikrofiiberlapiga. Teiste optilisete pindade puhastamiseks pihusta
vahend mikrofiiber lapile.
Saad puhtad ja jääkidevabad prilliläätsed, kui kasutad ZEISS`i klaasipuhatsusvedelikku koos
ZEISS´i mikrofiiberlapiga.
designed by Carl Zeiss Vision GmbH, 73430 Aalen
distributed by Marken Optik OÜ Eesti Vabariik/ Estonia
toodetud Hiinas
Sisaldab: BUTÜÜL DIGLÜKOOL
HOIATUS : Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada
kontaktläätsedele.
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Prilliläätsede puhastuslapid
ZEISSi prilliläätsede puhastuslapid õrnatoimeliseks puhastamiseks optilisetele pindadele

ZEISS´i klaasipuhastuslapid on professionaalne lahendus optiliste pindade puhastamiseks põhjalikult,
kuid õrnalt. ZEISSi prilliläätsede puhastuslapid
Sobilik: kõikidele prillidele, eriti kõrgekvaliteedilistele peegeldusvastase kattega
prilliläätsedele

Prilliläätsedele

nutitelefonidele, tahvelarvutitele

sülearvutitele, LCD ekraanidele

kaameratele, jne.

ZEISS´i klaasipuhastuslapid on professionaalne lahendus optiliste pindade puhastamiseks põhjalikult,
kuid õrnalt. ZEISSi prilliläätsede puhastuslapid
Sobilik:
‐ kõikidele prillidele, eriti kõrgekvaliteedilistele peegeldusvastase kattega prilliläätsedele ‐
LCD ekraanidele, / nutitelefonidele, tahvelarvutitele, sülearvutitele jne
Ei sisalda:
o agressiivseid klaasipuhatuse aineid
o tehislikke aroome

kõrgekvaliteediline tihke mikrokiudlapp ja spetsiaalne kombinatsioon kahest aktiivsest koostisosast viib
meid uuele taseme klaaside puhatsamisel.
www.vision.zeiss.com
designed by Carl Zeiss Vision GmbH, 73430 Aalen distributed by
Marken Optik OÜ Eesti Vabariik/ Estonia toodetud Hiinas
Sisaldab : isopropanol, ethanol

HOIATUS:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada kontaktläätsedele.

ZEISSi prilliläätse puhstuslapid Lihtne ja kerge kasutada

-

Pühi volditud lapiga kergelt maha tolm ja mustus

Voldi lapp lahti ja puhasta pind ringjate liigutustega
10 sekundi möödudes on pind puhas ja kuiv

-

Kasuta vaid niisket lappi
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Uduvastane vahed prilliläätsedele
Komplekt pihusti ja puhastuslapp.
Ohutu, kauakestev ja kõrge efektiivsusega pinnakaitse kõikidele prilliklaasidele udustumise vastu.




Koosneb:
15 ml uduvastane pihusti.
Uduvastane lapp, 13 x13 cm.

Puhastage prilliklaasid/optilised pinnad eelnevalt ZEISS´i prillipuhastuslapiga. Seejärel piserdage ZEISS´i
uduvastast vedelikku ZEISS´i lapile ja hõõruge sellega prilliklaase/ optilisi pindu kuivamiseni.
Sobilik: kõikidele prillidele, eriti kõrgekvaliteedilistele peegeldusvastase kattega prilliläätsedele

Sobilik:
* Optilised ‐ ja päikeseprillid
*Kaamera objektiivid
* Ujumis ‐ ja sukeldumisprillid
* Mootorratta visiirid
* Mäesuusaprillid
* Kaitseprillid

Ettevaatusabinõu:
Mitte kasutada kontaktläätsedel. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pikaajalise kasutamise tulemusel ei
tohi kaasasolevat lappi pesta. Toodet võib probleemideta kasutada pinnakatetega prilliklaasidel.
Kehtivus: 2 aastat.
www.vision.zeiss.com
designed by Carl Zeiss Vision GmbH, 73430 Aalen distributed by
Marken Optik OÜ Eesti Vabariik/ Estonia, toodetud Hiinas

HOIATUS:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada kontaktläätsedele.

