PROGRESIVE
PERSONALIZATE

FUSION
Bucură-te de o experiență
vizuală ultra-personalizată.
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Cum funcționează magia Fusion?
Tehnologia Fusion este una dintre cele mai avansate tehnologii de prelucrare
a lentilelor personalizate disponibile azi. Aceasta combină elementele
soﬁsticate de inginerie ale semiﬁnisatului Fusion cu o serie de design-uri
progresive de optimizare.
Designul progresiv personalizat, realizat 100% digital, pe baza tehnologiei
Digital Motion Control, optimizează vederea purtătorului, indiferent de
unghiul din care privește și distanța la care privește, asigurându-i cea mai
bună vedere posibil. Astfel, datorită parametrilor unici de individualizare,
ﬁecare purtător primește o lentilă complet personalizată: extrem de
eﬁcientă, cu aspect plăcut și confortabil de purtat.

TEHNOLOGIE INOVATOARE,
CONFORT OPTIC FĂRĂ PRECEDENT.
Lentilele progresive cu tehnologia revoluționară Fusion asigură performanțe
optice greu de egalat, oferind purtătorilor o experiență vizuală excepțională.
Semiﬁnisatul Fusion are o arhitectură cu totul unică, datorită căreia reușește
să reducă incredibil de mult distorsiunile laterale și să asigure câmpuri
vizuale foarte largi.

UTILIZATORI
Lentilele progresive personalizate Fusion sunt destinate utilizatorilor
experimentați și celor începători. Ideale pentru persoane cu un stil de viață
dinamic, care nu doresc două perechi de ochelari.
Concepute perfect pentru lucrul la toate distanțele sunt utilizate în general
de persoanele cu vârstă peste 40 de ani, la citit, lucrul pe tabletă sau laptop
precum și activități casnice.

MAI MULTE BENEFICII PENTRU VEDEREA TA
> Vedere clară atât în plan apropiat, cât și la
distanță medie sau în plan îndepărtat.
> Câmpurilor vizuale largi, optimizate cu precizie,
fără aberații optice laterale.
> Stabilitate foarte bună a imaginii, inclusiv în
condiții dinamice de purtare.
> Design subțire, pentru montaj facil pe o gamă
variată de tipuri de rame.
> 2 ani GARANȚIE.

LENTILELE FUSION,
SUPERIOARE ALTOR LENTILE PROGRESIVE
Lentilele Fusion sunt rezultatul sinergiei a 3 componente: semiﬁnisatul
Fusion, designul 100% optimizat și parametrii individuali de personalizare
pentru ﬁecare purtător. Rezultatul: acuitate vizuală remarcabil îmbunătățită.
Tehnologia inovatoare Fusion elimină erorile sferice din zonele laterale ale
lentilei. Astfel, datorită geometriei unice a lentilei, astigmatismul este redus
semniﬁcativ, iar purtătorul se poate bucura de o vedere periferică mult
îmbunătățită, cu o stabilitate superioară a imaginii.
În cazul altor lentile progresive, în zonele laterale apar de obicei anumite
erori, iar purtătorii nu beneﬁciază de o vedere complet clară.

RECOMANDĂRI
Sunt special create pentru purtători progresivi cu experiență sau începători,
care caută o lentilă premium și au nevoie de câmpuri vizuale extinse și
distorsiuni laterale minime.
Lentilele progresive Fusion sunt recomandate celor care nu doresc două
perechi de ochelari, acestea îndeplinind toate funcțiile necesare corectării
vederii la distanță, zona intermediară sau aproape.
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