
DE NIEUWE 
GENERATIE 
EXPERT
HIGH-DEFINITION

Optiek met het oog op de toekomst

Plaats de klant eenvoudig op de 
perfecte afstand voor de spiegel

Duidelijke foto’s voor  
comfortabele bewerking

HD CAMERA

Gebruiksvriendelijke ervaring voor 
zowel de opticien als de klant

MODERNE &  
INTUÏTIEVE INTERFACE

POSITIE VIA LASER

Optimale positionering van 
de camera ter hoogte van het 
blikveld van de klant

AUTOMATISCHE 
AANPASSING VAN DE 
CAMERAHOOGTE

Verrijn Stuartweg 42
1112 AX  DIEMEN

Tel: +31 (0)2 06 95 19 51
Email: info@hocsite.com

www.hocsite.com

Een modern ontwerp dat het 
verkoopverhaal ondersteunt

MERK & LOGO



Met een modern en elegant ontwerp in combinatie met nieuwe functies, biedt Expert 5 de hoogste 
precisie van het Expert-assortiment. Het draagt bij aan het creëren van een onvergetelijke klantervaring 
en werpt zich op als een onmisbaar hulpmiddel bij de verkoop van hoogwaardige brillenglazen.

HD camera met verstelbare hoogte en automatische gezichtsdetectie • Positioneringslaser • 

Verstelbaar HD touchscreen • Automatische detectie van hoornvliesreflecties • Verkrijgbaar in  

zwart en wit

Afmetingen: (H) 2115 x (L) 540 x (B) 480 mm • Camera amplitude: (H) 1100/1907 mm

Deze interactieve module vergelijkt voor elke 
meting de generieke waarden met die van uw klant 
met Expert 5. Het stelt u in staat om moeiteloos 
een goede uitleg te geven van de extra voordelen 
van een gepersonaliseerd brillenglas.

DE VOORDELEN VOOR BRILDRAGERS

BENADRUK DE WAARDE 
VAN GEPERSONALISEERDE 
BRILLENGLAZEN

›  Autodetectie van het gezicht
›  Vlotte navigatie van de interface
›  Vergelijk verschillende foto’s

Vereenvoudig de keuze van uw klanten 
door foto’s en video’s van hen te maken met 
verschillende monturen en deze te vergelijken. 
Deze module wordt vooral gewaardeerd door  
klanten met een hoge correctie.

MONTUURKEUZE

HIGHLIGHT UW  
IN-STORE COLLECTIE

›  Pupilafstanden en pashoogtes voor 
verzicht

›  Oog - glas afstand
›  Pantoscopische kantel- en wikkelhoek

Verkrijg een ongeëvenaarde precisie van 
metingen dankzij 3D-reconstructietechnologie, 
binnen 40 seconden. Bied een onderscheidende 
klantervaring en benadruk uw expertise.

METINGEN

GLASPERSONALISATIE

Met nieuwe content die de dynamische 
levensstijl van de brildragers weerspiegelt, 
kunt u kiezen uit een selectie vergelijkende 
video’s om de voordelen van verschillende 
glasopties en behandelingen uit te leggen.

GLAS & BEHANDELOPTIES

VISUELE EN REALISTISCHE 
DEMONSTRATIES

Het exclusieve en gepatenteerde H3D-
protocol onderzoekt de natuurlijke houding 
van de klant om optimaal visueel comfort 
te garanderen.
De geanalyseerde houding wordt 
automatisch meegenomen in de metingen 
door middel van de algoritmen van Expert 5.

GA EEN STAP VERDER IN 
GLASPERSONALISATIE

MET DE H3D OPTIE

EXPERT 5: DE BESTE KEUZE IN  
AUTOMATISCHE MEETOPLOSSINGEN

PRECISIE 
OP 0.1 MM 

SPECIFICATIES


