16 // S Y S T E M Y O Ś W I E T L E N I O W E
SYSTEMY OŚWIETLENIOWE D-TEC
Czy wiesz, że…

• Człowiek odbiera oczami 80% wszystkich bodźców.
Oświetlenie oddziałuje na Ciebie bardziej, niż to sobie
wyobrażasz. W przypadku stomatologów nie może być
kompromisu w ich najważniejszym narzędziu pracy - wzroku.
• W przypadku Twojej profesji występuje specyficzny problem
- wzrok musi nieustannie przystosowywać się do silnego
oświetlenia lampy operacyjnej oraz słabszego
lamp zewnętrznych.

• Zaleca się aby te różnice natężenia światła nie były
większe niż 5:1.
• W północnych częściach naszego globu wydajność pracy
w miesiącach zimowych spada o 12% z powodu mniejszej
ilości światła.

Dlatego oświetlenie miejsca pracy jest bardzo ważnym
elementem wpływającym na efektywność
oraz dobre samopoczucie.

D-TEC

BEZKOMPROMISOWE
SYSTEMY OŚWIETLENIOWE
DLA STOMATOLOGÓW
Charakterystyka techniczna
• wysokie natężenie oświetlenia
• optymalna barwa światła – światło
dzienne 4000-6500 K RA85-93
• filtr IR redukujący emisję ciepła
• brak efektu stroboskopowego
• światło wysokiej częstotliwości
bez efektu migotania
• brak pól magnetycznych
• płynna regulacja natężenia światła
(standard w czterech modelach,
w pozostałych jako opcja)
• możliwość oświetlania światłem
odbitym
• konstrukcja zapewniająca prostą
obsługę oraz łatwą wymianę żarówek
• klasa bezpieczeństwa IP20
• zawiesia linkowe
• mała waga
• akrylowa obudowa

Struktura nośna wykonana jest z lekkich,
wysokiej jakości profili aluminiowych.
W wyposażeniu znajdują się nie oślepiające,
bezcieniowe żarówki oraz dyfuzor nakierowujący strumień światła na miejsce pracy.
Akrylowa, górna osłona jest wyposażeniem standardowym.
Wersja z oświetleniem niebezpośrednim jest dostępna na żądanie.
Prosta instalacja
Cztery zawiesia linkowe z automatycznymi blokadami można ustawić w dowolnym
punkcie obwodu obudowy.
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LAMPY D-TEC – DOSTĘPNE WERSJE I CENY

Produkt
BRITE
TRITON

Produkt
BRITE
TETRON

Moc światła

Jasność

Wymiary

Waga

Cena

LED 128 W

3450 lux/1,2 m

1200 x 390 x 45 mm

7 kg

4900 PLN

Zdjęcie produktu

Nowy model TRITON wykorzystuje oświetlenie LED zarówno w zakresie barwy światła
chłodnej (białej), jak i ciepłej (żółtej). Do urządzenia dołączony jest bezprzewodowy
sterownik umożliwiający płynną regulację natężenia obu barw.

Moc światła

Jasność

Wymiary

Waga

Cena

LED 212 W

4550 lux/1,2 m

1200 x 550 x 45 mm

11 kg

7700 PLN

Zdjęcie produktu

NOWOŚĆ

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła.

Produkt
BRITE
DUO

Moc światła

Jasność

Wymiary

Waga

Cena

LED 170 W

3850 lux/1,2 m

1200 x 650 x 45 mm

2 x 5 kg

8000 PLN

Zdjęcie produktu

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła.

Produkt

CLAIR

Moc światła

Jasność

Wymiary

Waga

Cena

LED
104 - 216 W

3000 lux/1,2 m

1530 x 670 x 59 mm

16,3 kg

9000 PLN

Zdjęcie produktu

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła,
możliwością dynamicznej regulacji barwy światła (ciepłe/zimne – opcja + 1500 PLN)
oraz oświetleniem sufitowym (opcja + 700 PLN).
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sklep.sternweber.pl
 Sklep internetowy Stern Weber Polska powstał z myślą o wygodzie naszych Klientów.
 Zapewniamy pełną dostępność części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz
elementów serwisowych w atrakcyjnych cenach.

 Każdy zarejestrowany użytkownik otrzymuje stały rabat na zakupy w naszym
sklepie internetowym.

Zapraszamy do realizacji zamówień w naszym sklepie internetowym!
JESTEŚMY DO PAŃSTWA USŁUG

www.facebook.com/sternweberpolska
www.instagram.com/sternweberpolska
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