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VITALI V8 TOUCH
ESTETIKA A FUNKČNOST
Nesená souprava s programovatelným křeslem. Stolek lékaře s horním nebo dolním
vedením hadic na samostatném rameni. Dotykový LCD displej s vizualizací nastavených parametrů na boční straně stolku. LED operační světlo Maia (35 000 lux)
s možností nastavení intenzity osvětlení. Bezdrátový multifunkční nožní ovladač
s ovládáním křesla, nástrojů, operačního světla, VacuStopu a plivátka. Otočné plivátko o 180 °. Konzole asistenta na dvoukloubovém rameni s tray táckem. Souprava je
vybavena odlučovačem amalgámu Dürr CAS 1.
Specifikace
- LED operační světlo Vitali Maia 35 000 LUX
- Pracovní stolek s max pěti nástroji s pneumatickou aretací polohy
a nerezovým Tray táckem
- Komfortní dotykový LCD displej s vizualizací nastavených
parametrů křesla a jednotlivých nástrojů
- Separátor amalgámu Dürr CAS-1
Pozice pracovního stolku lékaře
- Třífunkční stříkačka
- Turbínková světelná hadice Midwest
- Bezuhlíkový mikromotor MCX LED Bien-Air s ENDO modulem
- Uhlíkový mikromotor MC2 LED Bien-Air
- OZK scaler LED s pěti hroty (kompatibilní s EMS koncovkami)
Konzole asistenta
- Polohovatelná konzole asistenta s ovládáním oplachu a plněním kelímku
- Mini Tray tácek na konzoli asistenta
- Otočné plivátko
- Malá a velká savka

nabízených příslušenství
a získáte skvěle vybavenou soupravu Vitali V8 Touch dle Vašeho
přání navíc za skvělou cenu.
1. upgrade operačního světla
Maia LED 35 000 lux
na světlo Alya 50 000 lux
v ceně 22 869 Kč
2. systém čisté vody
s elektronickou kontrolou
v ceně 32 343 Kč
3. polstrování LUX s paměťovou
pěnou v ceně 22 869 Kč
4. dezinfekce přívodu vody
do soupravy UV lampou
s magnetickým inhibitorem
zamezujícím zavápnění rozvodu
vody v soupravě v ceně 22 542 Kč
5. židlička Esto L nebo PL
v ceně 17 968 Kč
Celkem včetně
vybraného příslušenství

499 140 Kč

platnost akce do 31.11.2020
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+420 777 692 014 / petr.jetmar@dermko.cz
www.dermko.cz/vitali

