


Naujieji Transitions® akinių lęšiai XTRActiveTM yra mūsų tamsiausi lęšiai, skirti naudoti kasdien. Jie patamsėja net automobilyje, o įėjus į patalpas vėl pašviesėja.

PatalposeStiprioje saulės šviesoje Automobilyje

Naujasis Transitions serijos papildymas su savaime prie šviesos prisitaikančiais akinių lęšiais.



Stipriau tamsėjantys. Naujieji Transitions® akinių lęšiai XTRActiveTM yra mūsų labiausiai tamsėjantys lęšiai, skirti naudoti kasdien ir bet 

kur. Jie patamsėja lygiai taip pat, kaip tradiciniai akiniai nuo saulės: tonuoti iki 90 proc., esant 23°C temperatūrai. Transitions akinių lęšiai 

XTRActive patamsėja greičiau net esant aukštai temperatūrai. Pavyzdžiui, jie tampa tonuoti iki 80 proc., esant 35°C. Tokiu būdu Transitions 

akinių lęšiai XTRActive apsaugo nuo ryškios šviesos ir teikia optimalų komfortą, esant bet kokioms saulės šviesos ir šilumos sąlygoms.

 



Patogiau vairuoti automobilį. Naujieji Transitions® akinių lęšiai XTRActiveTM yra mūsų pirmieji lęšiai, skirti naudoti kasdien, kurie tamsėja auto-

mobilio viduje. Savaime prisitaikydami ir prie ultravioletinių spindulių, ir prie matomos šviesos, Transitions akinių lęšiai XTRActive tampa tonuoti 

tiek, kad būtų patogu vairuoti – iki 50 proc., esant 27 °C*. Jūsų klientai neabejotinai aukštai vertins šias ženkliai geresnias charakteristikas, palyginti 

su įprastais akinių lęšiais. 

 

* Transitions akinių lęšių XTRActive patamsėjimui už priekinio automobilio stiklo turi įtakos daug veiksnių, pvz., 
priekinio stiklo forma ir nuolydis, priekinio stiklo šviesos pralaidumas, vairuotojo padėtis ir šoniniai langai.

 



Naujas klientų tipas. Transitions® akinių lęšiai XTRActiveTM idealiai tinka dinamiškiems, aktyviems ir šiuolaikiškiems klientams, kurie daug 

laiko praleidžia lauke tiek darbo metu, tiek laisvalaikiu. Idealus klientas – tai vyras arba moteris, kuriam (kuriai) patinka būti lauke ir kuris 

(kuri) gyvena arba keliauja po saulėtus kraštus, arba kuris (kuri) daug laiko praleidžia už vairo. Be to, silpna tonuotė būnant patalpose teikia 

komfortą visą dieną.

Pardavimo argumentai:

Transitions akinių lęšiai XTRActive 
yra nauji, savaime prie šviesos 
prisitaikantys ir lauke 
patamsėjantys lęšiai kasdieniam 
naudojimui.

Jie dar labiau patamsėja, kai 
saulės šviesa yra itin ryški, taip 
pat patamsėja net automobilyje 
ir teikia akims neprilygstamą 
komfortą.

Transitions lęšiai XTRActive 
apsaugo akis, kaip ir įprastiniai 
Transitions lęšiai, nes sulaiko 
100 proc. UV spinduliuotės 
100 proc. laiko.
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Patamsėja lauke

Sumažina akinimą

Sulaiko 100 proc. UV spinduliuotės

Skaidrūs patalpose

Nežymiai tonuoti patalpose

Tamsėja ir automobilyje 

Labiausiai tamsėja lauke

Greitai vėl tampa skaidrūs

Pilki

Rudi

Transitions® akinių lęšiai XTRActiveTM Transitions akinių lęšiai VI 

Face à Face – Ginza2 col 655 Lafont
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Tarptautinius standartus atitinkančios charakteristikos:

• Kategorija pagal ISO 8980-3

• Kelių eismo signalų atpažinimas pagal ISO 14889

• Tinka vairuojant naktį pagal ISO 14889

• Sulaiko 100 proc. UVA ir UVB spinduliuotės pagal ISO 8980-3

• Sulaiko 100 proc. UVA ir UVB spinduliuotės pagal ANSI Z80.3

• Sulaiko 100 proc. UVA ir UVB spinduliuotės pagal EN 1836, atsparumas smūgiams pagal US FDA

• Atsparumas smūgiams pagal 21 CFR 801.410, atsparumas smūgiams pagal ISO 14889 5.2 pastraipą

Transitions ir Swirl yra registruotieji prekių ženklai, o XTRActive yra prekės ženklas, kuris priklauso bendrovei 
Transitions Optical, Inc.©2011 Transitions Optical, Inc. Fotochrominėms charakteristikoms gali turėti įtakos temperatūra, 
UV spinduliuotės poveikis ir medžiaga, iš kurių pagaminti lęšiai.

Gaminio tipas 1,5 1,6 1,67 Polimeriniai Trivex 

Vienžidiniai ✔ 

Progresiniai ✔  

Dvižidiniai  

    
(Viena ar kita medžiaga gali būti netiekiama. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tiekėją.)
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