
Geeft uw bril een POWER BOOST

Het kijken op korte afstand met een bifocale of multifocale bril kan 
soms heel inspannend zijn. Dit kan leiden tot een slechte werkhouding 
en/of problemen met het vinden van de juiste zuivere optiek in de 
lens. Om deze klachten te verminderen en het werken op korte 
afstand te vergemakkelijken is de ML SightOptimizer ontwikkeld.

De ML SightOptimizer is een overzetbril met speciaal ontwikkelde 
glazen welke gemakkelijk over de huidige bril gehangen kan worden. 
Het geeft de gebruiker een individuele oplossing welke beter past 
bij het op korte afstand kijken dan zijn of haar gewone bril. Ook 
heeft de ML SightOptimizer het voordeel dat het ergonomisch 
beter is en meer comfort biedt met kijken.

De ML SightOptimizer biedt naast een direct voelbare POWER 
BOOST ook een uitstekende optische kwaliteit van de kunststof 
glazen. Het convergentie-ondersteunende relax prisma, een  
antireflex coating en een fraai vormgegeven, onopvallend  
lichtgewicht montuur zorgen voor een bijzondere overzetbril  
welke geschikt is voor personen met verminderd zicht als ook 
voor personen die tijdelijk extra additie nodig hebben. 

STERKTE BEREIK: Convergentie 
ondersteunende kunststof glazen 
met een sterkte van +1.0 +1.5 
+2.0 +2.5 en +3.0 

MONTUUR: Speciaal ontworpen  
lichtgewicht montuur welke over 
de eigen bril wordt geplaatst 

COATING: ML Prima+ 

GEWICHT: 15 g
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5 KENMERKEN DIE HET KIJKEN OP 
KORTE AFSTAND VERBETEREN:

POWERBOOST
Extra additie indien nodig voor een beter zicht en een  
verbeterde ergonomische houding.

BREED VISUEEL GEZICHTSVELD
Open montuur met helder zicht door het gehele glas om 
het zicht voor gebruik op korte afstand te optimaliseren.

 

PRISMA OPTIEK
Verlichtende prisma’s voor een meer ontspannen zicht  
bij het kijken op korte afstand.

ANTI-REFLEX COATING
Alle ML SightOptimizer glazen zijn behandeld met  
MLPrima+. Deze nieuwste coating verbetert het zicht  
en geeft een glashelder en schitteringvrij beeld. 

 
OVERZET HANG-ON MONTUUR

De ML SightOptimizer is een overzetmontuur welke door 
het intelligente en slanke design over de meeste brillen 
heen zal passen. Het hangt op het eigen montuur. Het 
titanium montuur is duurzaam en licht in gewicht. De 
flexibele veren zorgen ervoor dat het montuur comfortabel 
draagt. 

VARIANTEN
- ML SightOptimizer 10, verhoogt de eigen sterkte met +1.0 dioptrie

- ML SightOptimizer 15, verhoogt de eigen sterkte met +1.5 dioptrie

- ML SightOptimizer 20, verhoogt de eigen sterkte met +2.0 dioptrie

- ML SightOptimizer 25, verhoogt de eigen sterkte met +2.5 dioptrie 

KOSTEN EFFICIENT
- De ML SightOptimizer is altijd te gebruiken, zelfs als de eigen  
  brillenglazen worden vervangen

- Verschillende mensen kunnen gebruik maken van dezelfde  
  ML SightOptimizer

- De kosten voor een ML SightOptimizer zijn aanzienlijk lager dan  
  die voor een speciale op maat gemaakte computerbril

TESTSET
De testset bestaat uit:

- 1 ML SightOptimizer 10

- 1 ML SightOptimizer 20

 - Handleiding

De testbrillen worden geleverd in een bijpassende doos. 
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Verschillende lagen van de ML Prima +

- ML SightOptimizer 30, verhoogt de eigen sterkte met +3.0 dioptrie 


