
PROMOCJA KRAKDENT 2020

Cyfrowy unit stomatologiczny Chiromega 654 NiKa
Stolik lekarza z 5 rękawami /rozbudowa do 6 narzędzi/
 z hamulcem mechanicznym.
Cyfrowe sterowanie Basic. Wyświetlacz z negatoskopem.
Fotel z 4 programowanymi pozycjami, pozycja
spluwaczkowa, pozycja LP, pozycja ratunkowa.
Oparcie fotela typu Y do pracy w pozycji leżącej.
Zagłówek chirurgiczny, dwuprzegubowy.
Udźwig do 245 kg.
Reflektor Chiromega , dwa stopnie natężenia.
Blok spluwaczki odchylany.
Miska spluwaczki ceramiczna.
Ślinociąg wodny lub powietrzny.
Zasilanie końcówek wodą destylowaną .
Sterownik nożny wielofunkcyjny. 

Narzędzia i wyposażenie :
• dmuchawka wodno-powietrzna
• rękaw turbinowy ze światłem
• rękaw mikrosilnika

Gratis do w/w wyposażenia :
• mikrosilnik  NSK NBX LED
• skaler Woodpecker ENDO  LED
•  lampa polimeryzacyjna LED H

  (zysk z promocji 5250 zł.)
 

CENA  ZESTAWU :    

36 970,00 zł   górne prowadzenie rękawów z blokadą lub bez

(cena brutto z transportem i montażem).

Oferta ważna w dniach: 20.04.2020 do 30.06.2020
Biuro Handlowe Sprzętu i Materiałów Stomatologicznych Alfa s.c.
31-519 Kraków, ul ks. Ignacego Skorupki 28/2
e-mail: biuro@alfasc.krakow.pl tel: 12 410 06 00 
 www.alfasc.krakow.pl
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Nowy model „BASIC”,  dodatkowe funkcje :

• wyświetlacz z funkcją negatoskopu / obroty, moment obrotowy, tryby pracy/

• niskie obroty mikrosilnika z zachowaniem momentu obrotowego

• tryb Normal od 400/min, tryb endo od 50/min

• indywidualna pamięć ustawień dla każdego narzędzia /światło, spray, tryb pracy/

• funkcja giromatic dla mikrosilnika komutatorowego

• regulacja momentu obrotowego dla mikrosilnika komutatorowego

• ustawianie zakresu regulacji sterownikiem nożnym

• wyłączanie funkcji regulacji obrotów ze sterownika nożnego

• funkcje N/E/G dla mikrosilnika

• funkcje N/P/E dla skalerów posiadających te funkcje

• sygnalizacja potrzeby smarowania instrumentów

• sygnalizacja przeglądu rocznego

• program testowy /dostępny serwisowo/

Pakiety  przy zakupie unitu :

• Narzędzia MK-dent ze światłem / turbina z szybkozłączką, kątnica /                 3700,00 zł.

• Narzędzia NSK ze światłem / turbina z szybkozłączką, kątnica /                 4900,00 zł.

• System ssący suchy / blok asysty+ separator Cattani + pompa /                                4180,00zł.

• System ssący suchy / blok asysty+separator Metasys ECO+ pompa /                 6020,00 zł.

• System ssący suchy / blok asysty+ separator amalgamatu MST1 + pompa /                 10250,00 zł.

• System ssący mokry /blok asysty+ przygotowanie do pompy + pompa VS300S/             6370,00 zł.

• Kompresor EYK 35 z osuszaczem                 2500,00 zł 

• Kompresor ECOM DK50Z                 3900,00 zł.

Oferta ważna w dniach: 20.04.2020 do 30.06.2020
Biuro Handlowe Sprzętu i Materiałów Stomatologicznych Alfa s.c.
31-519 Kraków, ul ks. Ignacego Skorupki 28/2
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 www.alfasc.krakow.pl
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