Facetadora ME-1200
Blocker Tracer com Auto Lensômetro ICE-1200
GARANTIA
TOTAL DE

3ANOS
Fornecida pela Mello

Em todos os equipamentos NIDEK

o Futuro do corte das lentes está aqui
A Me - 1200, modelo mais completo das facetadoras NIDEK, ganhou uma reputação excepcional por ser
a solução para uma ampla variedade de necessidades em acabamento de lentes. Ela excede as demandas
de hoje com recursos de alto desempenho, incluindo primeira perfuração 3-D automática do mundo e modo
de design.

Perfuração 3-D automática
Função de perfuração 3-D permite ao operador criar várias formas de furo, como
fendas, entalhes, furos rebaixados e furas jóia. A entrada de dados do furo pode ser
facilmente configurada com uma caneta stylus na tela de toque que indica o real
tamanho do furo. O formato do furo é feito simplesmente escolhendo um dos ícones
ilustrados.

modo design
A Me - 1200 tem todas as funções de design para elaboração de desenhos de arte (state-of-the-art).

EDITOR DE MODELO
AVANÇADO

RANHURA PARCIAL

CORTE DESIGN

FACETA

Processamento patenteado de lente curva base alta
A NIDEK Me 1200 cria um perfil completo de bisel para lentes
de curva base elevada processando o bisel frontal e traseiro
de forma independente.

Inteligência automatizada
O blocador ICE - 1200 é um dos blocadores mais avançados disponíveis, além de sua função de blocagem
de lentes, ele também pode ler a forma do contorno de uma lente demonstrativa (demo lens) para montagem
de armações balgriff (três peças), editando a posição dos furos, as formas e gerenciando dados. O ICE - 1200
faz o necessário para o processamento de uma lente, trabalha em perfeita combinação com as facetadoras
LEX - 1200, ME - 1200 e ME - 900.

Edição de alto desempenho
As funções de edição apoiam as facetadoras ME - 1200 e ME - 900 em operações complexas como a
criação de furos, editor de forma avançada e edição de borda.

altíssima precisão
Lente com baixa dioptria pode ser medida corretamente e lentes progressivas
podem ser detectadas automaticamente.

mecanismo de aperto
O blocador ICE - 1200 apresenta um grampo de lente única que assegura que a lente será blocada
automaticamente. Ele facilita a blocagem de lentes super hidrófobicas sem risco de deslocamento do eixo.

Entrega e Instalação
• Entrega Imediata
• Data de instalação em até 15 dias úteis, após a efetivação da venda. O treinamento ocorrerá na mesma ocasião.
• As despesas técnicas inerentes à esta, tais como: locomoção, hospedagem e refeição será por conta do cliente.
• A Mello Optical se reserva ao direito de alterar ou modificar os preços e condições dessa lâmina sem aviso prévio.
• Preço final com ICMS e IPI inclusos. (FOB São Paulo/ SP - Frete por conta do cliente).

Garantia
• A garantia dos equipamentos NIDEK fornecidos por Mello Optical é de 03 (três) anos.
• Não serão cobrados os serviços de reparo tais como: partes e peças de defeitos
comprovadamente de fabricação nas condições previstas no Manual de Instalação que acompanha o equipamento.
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