


Q: Για ποιο λόγο να επιλέξει κανείς την τεχνολογία των φακών Transitions, αντί για έναν συμβατικό λευκό φακό;

A: Γιατί οι φακοί Τransitions διαχειρίζονται κάθε συνθήκη φωτισμού, ώστε να μην επιβαρύνονται τα μάτια.
 

Q: Τι παρέχει η τεχνολογία Transitions;

A:
Άνεση, Προστασία, Ευχρηστία 24/7.
Οξύτητα όρασης.
Διαύγεια όρασης.
Μείωση του οπτικού θάμβους.
Μείωση της οπτικής κόπωσης.
Μείωση της φωτοευαισθησίας.
100% UV προστασία από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου (UV 400 από 1,5 δ.δ.).
Αύξηση του contrast των χρωμάτων της ίριδας.

 

Q: Σε τι διαφέρουν τα Τransitions από τα Transitions XTRActive;

A: 
Διάφανος φακός σε κλειστό χώρο και τη νύχτα. Σκούρος φακός όταν βρίσκεται στον ήλιο.

Ελαφρώς γκρι φακός σε κλειστό χώρο και τη νύχτα. Πολύ σκούρος φακός, ακόμη και πίσω από το παρμπρίζ.
 

Ενεργοποιείται με την ακτινοβολία UV.
Ενεργοποιείται με την ακτινοβολία UV και με το μπλε φως.

 
Σκουραίνει απόλυτα σε 30”.

Σκουραίνει απόλυτα σε 30”.
 

Σκουραίνει έως 89%.
Σκουραίνει έως 95% σε εξωτερικό χώρο και έως 10% σε εσωτερικό χώρο.

 
Αποχρωματίζεται σταδιακά (6΄-12΄) από 89% σκουρότητα σε 0% (διάφανο).

Αποχρωματίζεται σταδιακά (6΄-12΄) από 95% σκουρότητα σε 10% (ελαφρώς γκρι).
 

Δεν ενεργοποιείται πίσω από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
Ενεργοποιείται πίσω από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου (έως 75% σκουρότητα, βάσει οδηγίας οφθαλμιάτρων).

 
Δεν ενεργοποιείται σε κλειστό χώρο και όπου δεν περνάει η ακτινοβολία UV.

 Ενεργοποιείται σε κλειστό χώρο από το μπλε φως που υπάρχει στο ορατό φάσμα*.
 

Ενεργοποιείται έως και 75%, αντί για 89% της σκουρότητάς του στις υψηλές θερμοκρασίες ( >32ºC).
Διατηρεί το 95% της σκουρότητάς του στις υψηλές θερμοκρασίες ( >32ºC).

 
*Ως ορατό φάσμα χαρακτηρίζεται το τμήμα εκείνο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος με το αισθητήριο της όρασης.

 

Q: Για ποιο λόγο να επιλέξει κανείς την τεχνολογία των φακών Transitions XTRActive, αντί για ένα συμβατικό 
 ζευγάρι γυαλιών ηλίου;    

A:
Παρέχει επιπρόσθετη οξύτητα όρασης.
Παρέχει επιπρόσθετη διαύγεια όρασης.
Φέρει τεχνολογία αυτόματης ρύθμισης φωτισμού.
Διασφαλίζει ξεκούραστη όραση (αυξημένο contrast).
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