YENİ AYDINLATMALI
LOGOLAR
Satışı arttırıcı yeni ürün
tasarımları

HD KAMERA

Rahat bir ayar için
fotoğraf algılama

OTOMATİK KAMERA
YÜKSEKLİĞİ
AYARLAMA SİSTEMİ
Kullanıcının durumuna göre en
uygun kamera pozisyonu

MODERN VE ANLAŞILIR
ARAYÜZ

Uzmanlar için kullanıcı dostu
bir deneyim

LAZER KONUMLAMA

Kullanıcının ayna önünde doğru
konumlanabilmesini sağlar.

YENİ NESİL
EXPERT
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK
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Geleceği gören bugünün optik mağazaları

EXPERT 5: YENİLENEN ÖLÇÜMLEME
CİHAZLARIN DA YENİ REFERANS

ACTIVISU
EN HASSAS
ÖLÇÜMLERİN
MUCİDİ

Expert 5, zarif tasarımı ve yeni özellikleri ile serinin en yüksek kaliteli ürünüdür.
Unutulmaz bir müşteri deneyimi sunmaya katkıda bulunur ve yüksek kalitedeki
camların satışı için vazgeçilmez bir ölçüm aracıdır.

ÇERÇEVE SEÇİMİ

MAĞAZA İÇİ SİMÜLASYON
Farklı çerçeveler deneyen kullanıcıların fotoğraf
ve videolarını çekerek karşılaştırmalar yapın
ve seçimlerini kolaylaştırın. Bu modül özellikle
yüksek reçete değerlerine sahip kullanıcılar
tarafından takdir edilmektedir.

›O
 tomatik yüz tanımlama
›A
 kıcı arayüz
›F
 otoğraf karşılaştırma

KULLANICI FAYDA SİMÜLASYONU

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ CAMLARIN
DEĞER DOĞRULAMASI
Bu interaktif modülde, kullanıcıların reçete
değerleri, EXPERT 5 ile alınan değerlerle
karşılaştırılarak doğrulanır. Uzmanlığınızı
göstererek; kişiselleştirilmiş camların avantajları
hakkında kullanıcılara çok kapsamlı bilgiler
vermenize imkan sağlar.

ÖLÇÜMLEMELER

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ
CAM ÖLÇÜMÜ

Yeni nesil Expert’in, 3D teknolojisi sayesinde,
tamamı 40 saniyenin altında; benzersiz bir
ölçüm hassasiyeti elde ederek kullanıcılara
farklı bir deneyimi sunabilirsiniz.

›U
 zak görüşte pupila mesafesi ve montaj
yüksekliği
›G
 öz ve cam mesafesi
›P
 antoskopik açı ve bombe açısı

CAM VE TEDAVİ OPSİYONLARI

GÖRSEL VE GERÇEKÇİ
UYGULAMALAR
Kullanıcıların değişen yaşam tarzlarını
yansıtan yeni içeriklerle, çeşitli cam
seçeneklerinin ve tedavilerinin faydalarını
açıklamak için karşılaştırmalı videolar
arasından seçim yapabilirsiniz.

H3D OPSİYONU
H3D OPSİYONU ile kişiselleştirilmiş cam
ölçümlerinde, bir adım daha ileriye gidin.
Özel ve patentli H3D teknolojisi,
optimum görsel konforun sağlanması
için kullanıcının doğal duruşu hakkında
hesaplamalar yapar.
Analiz edilen doğal duruş pozisyonu,
EXPERT 5’in algoritmaları tarafından
yapılan ölçümlerde otomatik olarak
dikkate alınır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
• Yüz tanıma ve yüksekliği ayarlanabilir HD kamera

• Siyah ve Beyaz renk seçenekleri

• Lazer Konumlama

• Entegre Versiyon

• Ayarlanabilir ve dokunmatik HD ekran

• Ölçüler: (H) 2115 x (L) 540 x (P) 480 mm

• Otomatik Kornea Algılama Sistemi

• Kamera Özellikleri: (H) 1100/1907 mm

