
Išskirtiniai pasiūlymai
ORASCOPTICTM

optikai
ypač trumpą laiką!

HDL PrismsTM 1870 €

Akiniai  su  nuo  3,5x  iki  4,5x  karto
didinančiais  prizminiais  teleskopais  skirti
sveikatos  priežiūros  specialistams,
atliekantiems  ypatingo  tikslumo
reikalaujančias  operacijas.  HDL  prizmės
užtikrina tikslų darbą, geresnį matomumą ir
pritaikomą  pakreipimo  kampą,  geriausiai
tinkantį  skirtingoms  procedūroms.
Tipas: „TTL“
Regos laukas: 8,9 cm (prie 3,5x);
7,5 cm (prie 4,5x)
Svoris: 67,5 g; 71,5 g
Didinimas: 3,5 arba 4,5 karto

1496 €

XV1TM nuo

Tai  pirmieji  ir  vieninteliai  pasaulyje
didinamieji akiniai su integruota pašvietimo
sistema ir be jokių kabelių!

Tipas: „TTL“
Didinimas: nuo 2,5 iki 5,5 karto
Svoris: 2,5x akiniai 161 g, 4,8x akiniai 186 g
Apšviestumas: mažas 42 lm, didelis 68 lm

2172 €

Akcijos galioja nuo 2019-05-10 iki 2019-05-31.

 

UAB „Mardentas“
Lazdynėlių g. 8, Vilnius

Tel.: +370 5 2337402
Faks.: +370 5 2337786

El. paštas: info@mardentas.lt
www.mardentas.lt



Dimension 3TM 1240 €

Klasikiniai  ir  laiko  patikrinti  akiniai
„Dimension-3TM“ išlieka vieni populiariausių
„Orascoptic“  produktų  linijoje  dėl  ypač
plataus  darbinio  regos  lauko,  ryškaus
vaizdo ir didelės raiškos visame darbiniame
lauke bei ekonomiškos kainos.

Tipas: „TTL“ arba „Flip-Up“
Regos laukas: 13 x 13 cm
Svoris: 54 g
Didinimas: 2,5 karto

899 €

HDL 2.5TM Micro/Macro 1640 €

Pažangaus dizaino akiniai „HDLTM 2.5“ turi
platų  ir  gilų  regos  lauką,  tačiau  yra  ypač
kompaktiški  ir  lengvi.  Tai  leidžia  patogiau
jaustis stebint išorinę aplinką ar bendraujant
su pacientais. 

Tipas: „TTL“ arba „Flip-Up“
Regos laukas: Micro: 8,75 x 17,8 cm; 
Macro:  10,4 x 12,7 cm 
Svoris: Micro: 38,6 g; Macro: 50,7 g
Didinimas: 2,5 karto

1230 €

EndeavourTM 984 €

  

Nešiojama diodinė pašvietimo sistema 
„EndeavourTM“ tiksliai fokusuoja šviesą į 
darbinį lauką ir leidžia geriau įžiūrėti detales. 

Apšviestumas: 3 galingumo lygiai - 
34 / 53 / 68 lm
Fokusavimas: 6,35 cm laukas 30,5 cm 
atstumu
Ličio jonų akumuliatorius

Dimension 3TM

+ EndeavourTM
HDL 2.5 Micro/MacroTM

+ EndeavourTM

      

2224 € 2624 €

1547 € 1770 €
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