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Czy wiesz, że…
•  Czło wiek od bie ra ocza mi 80% wszyst kich bodźców.  

Oświe tle nie od dzia łu je na Cie bie bar dziej, niż to so bie  
wy obra żasz. W przy pad ku sto ma to lo gów nie mo że być  
kom pro mi su w ich naj ważniej szym na rzędziu pra cy - wzro ku.

•  W przy pad ku Two jej pro fe sji wy stępu je spe cy ficz ny pro blem 
- wzrok mu si nie ustan nie przy sto so wy wać się do sil ne go  
oświe tle nia lam py ope ra cyj nej oraz słab sze go  
lamp ze wnętrz nych.

 
•   Za le ca się aby te różni ce na tęże nia świa tła nie by ły  

więk sze niż 5:1.
•  W pół noc nych częściach na sze go glo bu wy daj ność pra cy  

w mie siącach zi mo wych spa da o 12% z po wo du mniej szej  
ilo ści świa tła.

Dla te go oświe tle nie miej sca pra cy jest bar dzo ważnym 
ele men tem wpły wa ją cym na efek tyw ność  
oraz do bre sa mo po czu cie.

SYSTEMY OŚWIETLENIOWE D -TEC

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 Moc światła Jasność Wymiary Waga Cena Zdjęcie produktu

CLAIR LED 
104 - 216 W

3000 lux/1,2 m 1530 x 670 x 59 mm 16,3 kg 9000 PLN

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła, 
możliwością dynamicznej regulacji barwy światła (ciepłe/zimne – opcja + 1500 PLN) 

oraz oświetleniem sufitowym (opcja + 700 PLN).

Produkt Moc światła Jasność Wymiary Waga Cena Zdjęcie produktu

BRITE 
DUO

LED 170 W 3850 lux/1,2 m 1200 x 650 x 45 mm 2 x 5 kg 8000 PLN

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła. 

Produkt Moc światła Jasność Wymiary Waga Cena Zdjęcie produktu

BRITE 
TRITON

LED 128 W 3450 lux/1,2 m 1200 x 390 x 45 mm 7 kg 4900 PLN

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. 

Produkt Moc światła Jasność Wymiary Waga Cena Zdjęcie produktu

BRITE 
TETRON

LED 212 W 4550 lux/1,2 m 1200 x 550 x 45 mm 11 kg 7700 PLN

Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła. 

NOWOŚĆ



   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.

sklep.sternweber.pl

JESTEŚMY DO PAŃSTWA USŁUG
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www.facebook.com/sternweberpolska

www.instagram.com/sternweberpolska

Zapraszamy do realizacji zamówień w naszym sklepie internetowym!


