Αναβάθμιση σε κεφαλή
προβολέα λυχνίας LED

Αναβάθμιση για
ασύγκριτη φωτεινότητα
Φωτεινή λυχνία, αληθινά λευκού φωτός. Η αντικατάσταση της
κεφαλής προβολέα A-dec που έχετε με τη νέα κεφαλή προβολέα λυχνίας
LED της A-dec μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα και χωρίς κανέναν
κόπο. Αναβαθμίζοντας, κερδίζετε 25% περισσότερη φωτεινότητα, ενώ
καταναλώνετε το 1/5 της ενέργειας που απαιτείται για τις λυχνίες αλογόνου.
Αυξήστε την άνεση και την απόδοσή σας και μειώστε το κόστος.
• Ακριβή χρώματα, για καλύτερη ιστολογική διάγνωση
• Εντυπωσιακό λευκό φως, με δείκτη χρωματικής απόδοσης 90 στα 5.000 K
• Μείωση της σκίασης και βελτίωση της αντίθεσης, χωρίς καταπόνηση των ματιών
• Βελτιστοποίηση της εργονομίας για ολόκληρη την οδοντιατρική ομάδα
• Τοποθέτηση με τρεις άξονες περιστροφής και οριζόντια μετακίνιση 540°
• Φωτισμός χωρίς πολυμερισμό, με λειτουργία προστασίας έναντι του πολυμερισμού στα 25.000 lux
• Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος κατά 80% και εξάλειψη της ανάγκης αντικατάστασης λυχνίας
• Άνετη θεραπεία για τους ασθενείς—χωρίς εκπομπή θερμότητας ή θορύβου
Ποιοι δικαιούνται αναβάθμιση; Όλοι οι επαγγελματίες που διαθέτουν προβολέα A-dec με λειτουργικό βραχίονα flexarm και ημερομηνία
κατασκευής μετά το 1993 μπορούν να πραγματοποιήσουν αναβάθμιση σε προβολέα A-dec με λυχνία LED.*
Είναι συμβατός ο νέος προβολέας λυχνίας LED με το πληκτρολόγιο αφής A-dec; Ναι. Τα πληκτρολόγια αφής A-dec που χρησιμοποιούν
σύστημα επικοινωνίας δεδομένων DCS (Data Communication System) σάς δίνουν τη δυνατότητα να θέτετε τον προβολέα σε λειτουργία
μέσω του πληκτρολογίου αφής ή μέσω τοπικού διακόπτη. Αν διαθέτετε πληκτρολόγιο A-dec με σύστημα DCS, θα μπορείτε να ενεργοποιείτε
/ απενεργοποιείτε τον προβολέα, να επιλέγετε ανάμεσα σε τρεις ρυθμίσεις έντασης, να ενεργοποιείτε τη λειτουργία με προστασία έναντι
του πολυμερισμού και να έχετε υποστήριξη για αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (on/off) του προβολέα σε συνδυασμό με
προεπιλεγμένες κινήσεις της έδρας. Αν δεν διαθέτετε πληκτρολόγιο με σύστημα DCS, θα μπορείτε να ελέγχετε με παρόμοιο τρόπο τον
νέο σας προβολέα λυχνίας LED της A-dec μέσω τοπικού διακόπτη μόνο.
Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες; Επισκεφτείτε τη διεύθυνση a-dec.com/LED ή επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της A-dec στην περιοχή σας.

Πληροφορίες παραγγελίας
Περιγραφή
Αναβάθμιση κεφαλής προβολέα λυχνίας LED της A-dec σε χρώμα White

Αριθμός Εξαρτήματος
28.1924.00

Αναβάθμιση κεφαλής προβολέα λυχνίας LED της A-dec σε χρώμα Surf

28.1925.00

* Υπάρχουν εξαιρέσεις συμβατότητας για τον προβολέα A-dec Performer και για ορισμένους προβολείς A-dec 300. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της A-dec στην περιοχή σας ή επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της A-dec.
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