Прайс — лист на продукцію компанії Denjoy (044) 3310722
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Зображення

Характеристики
Світлодіодний фотополімеризатор DY400-6 - нова модель з
оригінальним дизайном. Оснащений 5 Вт-м світлодіодом, що дає
потужність світлового потоку 1400 мВт/см2. Таймер 5, 10, 15, 20, 25
сек, звуковий сигнал – кожні 10 сек. Режим «Soft» - м'яка
полімеризація.
Відсутність вібрації, шуму, тепла. Li-Ion – акумулятор.

Ціна

1500 грн

Автоматичне вимкнення.

2

Світлодіодний фотополімеризатор DY400-4(5W) Потужність
світлового потоку 1100-1600 мВт/см2. Таймер 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
сек, звуковий сигнал – кожні 5 сек. М'який старт, форсаж, м'який
режим (наростання потужності в перші 5 секунд). Встроєний
вимірювач потужності світлового потоку. Відсутність вібрації, шуму,
тепла. Li-Ion – акумулятор. Автоматичне вимкнення.

1800 грн

3

Апекслокатор DenApex універсальний апекслокатор, що дає точні
покази незалежно від умов вимірювання (сухе, вологе, забруднене
середовище).

1650 грн

4

Апекслокатор Joypex 5 універсальний апекслокатор, що дає точні
покази незалежно від умов вимірювання з можливістю зручного
встановлення кута нахилу монітору.Точність визначення до 0.1мм.
Самстійна калібровка. Здатність показати рухаючийся файл в каналі.
Автоклавуємий тримач файлу для запобігання інфікування. Звукова
система оповіщення. Регулювання гучності й звуковий індикатор. 5
різноманітних налаштувань регулювання апікального звуження.
CE 0197

1800 грн

5

RCTI-DY — ендодонтичний мотор для обробки й пломбування
кореневих каналів.

4400 грн

6

Joysmart — ендодонтичний мотор для обробки й пломбування
кореневих каналів з функцією апекслокатора та можливістю
збереження до 10 програм в роботі.

5900 грн

7

Pulp Tester DY310, апарат для визначення стану пульпы

1050 грн

8

DUS-24 — дентальний ультразвуковий скалер з підігрівом води

2600 грн

9

DY-GP- система для обтурації гуттаперчі в кореневому каналі,
автономна

7600 грн

Наші переваги:
1. Вся продукція оригінальна, виготовлена на заводі Denjoy Co,. LTD — азійського лідера по
виробництву стоматологічного обладнання.
2. Постійна присунтість всього асортименту на складі в Києві.
3. Встановлення гарантійного терміну обслуговування на всю продукцію з дати придбання
виробу на 12 місяців.
4. Післягарантійне обслуговування, наявність запасних частин, ремонт/заміна без
довготермінового очікування.
5. Спеціальні ціни для постійних оптових покупців.
Детальніше дивіться на сайті: www.dentmarket.com.ua

