Product Sheet

New material

Level indicator

Dynamix®speed 2
Perfecte mengkwaliteit met 1 druk op de knop
» Voor uw gemak: extra markeringen op de niveau-indicator stellen u in staat om te beoordelen of

de resterende hoeveelheid voldoende is voor nog een afdruk (boven-/onderkaak). Dit helpt om het
proces van het maken van afdrukken in de praktijk verbeteren.
» Voor het milieu: vermijdt verspilling omdat u de inhoud van de cartridge zo goed mogelijk kunt
benutten.

Giving a hand to oral health.

Dynamix®speed 2
Perfecte mengkwaliteit met 1 druk op de knop
Als het gaat om snel mengen, tijd besparen en tegelijkertijd een constante
mengkwaliteit zonder luchtbellen, is de keuze gemakkelijk: praktische
cartridges Flexitime en de functionele Dynamix®speed 2 vormen samen een
uitgekiend systeem met alle voordelen van automatisch mengen.

Wat is er nieuw aan de Dynamix®speed 2:
■

Voor uw gemak: extra markeringen op de niveau-indicator stellen u in staat om te beoordelen of
de resterende hoeveelheid voldoende is voor nog een afdruk (boven-/onderkaak). Dit helpt om
het proces van het maken van afdrukken in de praktijk verbeteren.

■

Voor het milieu: vermijdt verspilling omdat u de inhoud van de cartridge zo goed mogelijk kunt
benutten.

New material

Level indicator

Betrouwbaar in kwaliteit en precisie
■

■
■

Homogeen en luchtbelvrij gemengd afdrukmateriaal –
basis voor goed passende indirecte restauraties of prothesen
Reproduceerbare materiaaleigenschappen
Constante, gebruikersonafhankelijke mengkwaliteit

Snelle efﬁciëntie

■
■
■

Extra snel mengen en exacte dosering,
ook van Putty-materialen.
Gemakkelijk en betrouwbaar.
Besparing van tijd en materiaal.
Keuze uit 3 vulsnelheden:
- Afdruklepel: High Speed
- Afdruklepel: Standard
- Afdrukspuit

Art.-Code

Artikel

66093755

DYNAMIX SPEED 2 EU

66044882

Flexitime Fast & Scan Dynamix Putty Refill

66045755

Flexitime Fast & Scan Dynamix Heavy Tray Refill

66035991

Flexitime Dynamix Putty Refill

66035992

Flexitime Dynamix Heavy Tray Refill

66035993

Flexitime Dynamix Monophase Refill
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