Translux® Wave
Bezpečná a efektivní
polymerace

Lehká, bezdrátová, ergonomicky a technicky nejvyspělejší
Translux Wave je vytvrzovací LED světelná lampa, určená k polymeraci dentálních materiálů
vytvrzovaných světlem, např. adheziv a výplňových materiálů. Je vyvinuta tak, abyste její polymerací
dosáhli vysoce kvalitních výplní.

Giving a hand to oral health.

Translux® Wave
Základní jednotka ve tvaru pera: lehký a ergonomický design ve tvaru pera umoňuje snadnou manipulaci i pro malé ruce.
Monost měnit úhel otočného světlovodu o 360 ° poskytuje lepší přístup do oblasti stoliček.
Ovládání jedním tlačítkem: jedno pohodlně ovladatelné tlačítko napájení/volby programu, kterým lze snadno volit dobu
mezi 10 s a 20 s (soft start). LED kontrolky indikují změnu programu.
Bezdrátové provedení: technologie bezdrátového dobíjení Vám poskytuje maximální volnost pohybu.
Spolehlivý výkon: Translux Wave je vybaven silnou Li-ion baterií s dlouhou ivotností. K dobití je třeba velmi krátká doba.
Výměna baterií je rychlá a snadná, nepouívá se při ní ádné nářadí. Vestavěný radiometr kontroluje výkon,
který potřebujete pro tvorbu perfektních výplní.

Translux Power Blue
Translux Wave

Pro vaše pohodlí
Díky kratšímu vláknovému světlovodu
s úhlem 70° poskytuje Translux Wave
snadný přístup ke stoličkám i u pacientů
s omezeným rozevřením úst.

Pro Váš výkon
Baterii v ruční jednotce a kontakty dobíjecí
stanice můete snadno vyměnit sami.
To vám šetří čas a nepotřebujete
servisního technika.

Informace k objednávání

Technické údaje o Translux Wave

Translux Wave
Ruční jednotka, 8mm světlovod,
clona proti oslnění,
dobíjecí stanice, zdroj napájení
Č. pol. 66059801

Hustota výkonu
> 1,200 mW/cm² (Cure Rite)
Vlnová délka
440 - 480 nm (úzký)
Rozměry dobíjecí stanice

Příslušenství

L140 x W60 x H60 mm

Světlovod, 8 mm, 70°

Rozměry ruční jednotky

Obj. č. 66057365

L210 mm, max.. ø 23 mm

Dobíjecí baterie

Hmotnost

Obj. č. 66057363

Dobíjecí stanice 437 g, ruční jednotka: 145 g

Clona proti oslnění oranová

Napájení (dobíjecí stanice)

Obj. č. 66016455

100 a 240 V (AC), 50/60 Hz,

Náhradní kontakty pro nabíječku

5 W, 12–18 VA

Obj. č. 66057382

Napájení (ruční jednotka)

Ruční jednotka vč. baterie

Dobíjecí Lithium-iontová baterie

Obj. č. 66057383

3,6 V/2000 mAh

Dobíjecí stanice šedá

Zdroj světla

Obj. č. 66057384

Vysoce svítivá mono LED

Zdroj napájení

Světlovod

Obj. č. 66057468

ø 8 mm, 70°
heraeus-kulzer.com

