Upgrade naar LED

Upgraden naar een briljante verlichting
Helder, wit, natuurgetrouw licht. Uw huidige A-dec operatielamp is snel en
makkelijk te vervangen door de nieuwe A-dec operatielamp. Upgrade naar
25% meer lichtsterkte met 80% minder energieverbruik ten opzichte van een
halogeenlamp.
Verhoog uw comfort en uw prestaties en verlaag uw totale verbruikskosten.
• Doordat u de kleuren nauwkeuriger ziet, kunt u een betere weefseldiagnose
stellen
• Verbaas u over de zichtbare verbetering van wit licht met een CRI (kleurechtheidsindicator)
van 94 en een kleurtemperatuur van 5000K.
• Verminder schaduwen en verbeter het contrast zonder de ogen te belasten.
• Optimaliseer de ergonomische werkomstandigheden voor alle praktijkmedewerkers.
• Breng de lamp in de juiste positie met drie draaibare assen en 540° aan horizontale bewegingsvrijheid
• Verlicht zonder te polymeriseren door de uithardingsveilige modus met een lichtsterkte van 23.000 lux
• Verlaag de energiekosten met 80% én het vervangen van peertjes is voorgoed verleden tijd
• Bied uw patiënten een comfortabeler gevoel tijdens de behandeling - zonder lamp die hitte uitstraalt of hinderlijk zoemt
Kom ik in aanmerking voor een upgrade? Mits u beschikt over een werkende flexarm op een A-dec lamp die ná 1993 is
geproduceerd, kunt u deze upgraden naar een A-dec LED-operatielamp.*
Is mijn nieuwe A-dec LED-operatielamp compatibel met mijn A-dec bedieningspaneel? Ja. Als u werkt met een A-dec
bedieningspaneel met DCS (datacommunicatiesysteem), kunt u de lamp gebruiken met het bedieningspaneel of met
de knoppen op de lamp. Met een A-dec met DCS-functie kunt u de operatielamp aan- of uitzetten, kiezen uit drie standen
voor lichtintensiteit, de uithardingsveilige modus activeren. Zonder DCS kunt u de operatielamp enkel bedienen met
de knopen op de lamp.
Waar vind ik meer informatie? Ga naar de website www.a-dec.com/LED of neem contact op met uw geautoriseerde A-dec dealer.

Bestelgegevens
Beschrijving

Onderdeelnummer

Upgrade naar A-dec LED-operatielamp, uitvoering White

28.1924.00

Upgrade naar A-dec LED-operatielamp, uitvoering Surf

28.1925.00

* Er gelden compatibiliteitsuitzonderingen voor de A-dec Performer operatielamp en voor sommige operatielampen van het type A-dec 300. Neem
voor meer informatie contact op met uw geautoriseerde A-dec dealer of neem contact op met een medewerker van de A-dec klantenservice.
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