Het beste licht
voor het beste zicht

SCHWEIZER brengt licht en vergroting
in alles wat u leest
Een zwakke gezichtsscherpte kan het lezen in sterke
mate verpesten – maar enkel als men dat toestaat. De
elektronische hulpmiddelen van SCHWEIZER bieden vele
mogelijkheden om van leesplezier te genieten, ondanks
visuele beperkingen.

MULTILIGHT LED Pocket
De handige vorm van licht

De handige Multilight LED is gemakkelijk te bedienen:
ze schakelt aan door haar aan te raken. Dat komt
door de originele sensorschakelaar. Eenmaal in
gebruik, overtuigt ze door haar hoge prestatie:
42 lange levensduur en zuinige SMD-LED's schenken
veel licht voor weinig verbruik. Dankzij haar flexibel
positioneerbare lampenkap zorgt ze voor vele uren
aangenaam en comfortabel leesplezier.

Voor onderweg is de MULTILIGHT LED Pocket onmisbaar.
Deze praktische verlichting past met haar kleine vorm
(5,9 x 8,4 cm) en licht gewicht (70 g) werkelijk in elke zak.
Daar moet zij echter niet absoluut in: met klem en oogje
kan ze ook aan een gordel bevestigd worden of met een
band rond de hals gedragen worden. Bij het openklappen
zijn de 12 krachtige SMD-LED's onmiddellijk klaar voor
gebruik, omdat het aan- en uitschakelmechanisme zich
in het gewricht bevindt. Zo is ze in elk geval snel klaar en
zorgt ze voor heldere momenten.

Functioneel design
Comfortabele sensorschakelaar

Uw partner voor beter zicht:

15-040 / 313948 / 00

MULTILIGHT LED Table
Comfortabel en functioneel

Ideaal voor onderweg: klein, sterk en robuust

Variabel positioneerbare lampenkap

 nel inzetbaar door het intelligente
S
schakelmechanisme

3 Lichtkleuren voor individuele eisen

3 Lichtkleuren voor individuele eisen
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De LED-verlichting-generatie
van SCHWEIZER

Met de juiste verlichting is
lezen veel aangenamer

Met 3 beschikbare lichtkleuren vindt eenieder het perfecte contrast.

Lezen wordt door veel factoren beïnvloed. Bij de belangrijkste horen de lettergrootte en de persoonlijke optimale
lichtkleur. De lichtkleuren die bij SCHWEIZER verkrijgbaar
zijn (warm wit, neutraal wit, koud wit) bieden elke gebruiker
het perfecte contrast. Gun u zelf ook het passende licht
voor een helder leesplezier.

MULTILIGHT LED Stand
De stevige staande lichtbron

MULTILIGHT LED Akku
De verrassende kracht

MULTILIGHT LED leesstandaard
Die zwarte schone

Deze krachtige staande lamp is nochtans uiterst zuinig.
72 lange levensduur SMD-LED's verlichten de omgeving.
Met haar rijzige en slanke postuur neemt ze nauwelijks
ruimte in: gemoedelijk naast de sofa, naast een tafel of
een bed… Dankzij haar flexibele "zwanenhals" kunnen
zowel de hoogte als de invalshoek van het licht te allen
tijde bijgesteld worden om zo aan uw behoeften te
voldoen en u steeds te voorzien van helder leesplezier.

Deze praktische en opvouwbare lamp overtreft
zichzelf. Dicht gevouwen staat ze bescheiden op haar
plaats. Maar wanneer nodig, biedt ze u uitstekende
lichtomstandigheden dankzij haar telescooparm, zowel
aan de schrijftafel thuis als op kantoor. Uitgerust met 48
lange levensduur en energie-efficiënte SMD-LED's biedt
MULTILIGHT LED Akku alles wat een energiebewuste en
prestatiegerichte omgeving verlangt.

Ontspannen lezen met de juiste verlichting. Dat kan u nu
met de MULTILIGHT LED lessenaar uit robuuste kunststof.
Deze tijdloos elegante zwarte schone is dusdanig
ontworpen dat hij het grootst mogelijke steunvlak biedt
met de kleinst mogelijke plaatsinname. 20 indrukwekkend
energiezuinige SMD-LED's belichten alles wat u wil lezen.

Zuinige en lange levensduur LED-Lampen
Aantrekkelijk design dat bij elk interieur past
 ampenkap die in alle richtingen kan buigen door de
L
flexibele zwanenhals

Variabele hoogte dankzij telescooparm
 lexibele lichtpositionering minimaliseert schittering en
F
zorgt voor een nauwkeurige belichting

Praktische schakelaar in lampenkop

 eelzijdig inzetbaar door lange aansluitkabel (190 cm)
V
of met batterij
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 ntislip stand met uitbreidbaar draagvlak tot
A
38 cm x 33 cm
 erschillende hellings-mogelijkheden voor comfortabel
V
lezen
Variabel inzetbaar op batterij of stroom
2 Verschillende sterktes van belichting instelbaar
3 Lichtkleuren voor individuele eisen

