Product Sheet

Translux® Wave
Betrouwbaar en effectief polymeriseren.
Lichtgewicht, draadloos, ergonomisch en technisch state of the art.
De Translux Wave is een LED-polymerisatielamp voor lichtuithardende tandheelkundige materialen
zoals adhesieven en composieten. De lamp is ontwikkeld om een constante, hoogkwalitatieve prestatie
te leveren voor een betrouwbare uitharding.

Giving a hand to oral health.

Translux® Wave
■

■

■
■

Penvorm: De lichtgewicht en ergonomische penvorm is comfortabel in gebruik. De 360° draaibare lichtgeleider met
een hoek van 70° zorgt voor een beter bereik van de zĳdelingse delen.
Één-knops bediening: Kies met slechts 1 knop tussen het programma van 10 seconden of 20 seconden met soft start.
Het gekozen programma wordt door middel van LED’s aangegeven.
Draadloos: Een draadloze lamp betekent voor u een optimale bewegingsvrĳheid.
Betrouwbare uitharding: De Translux Wave heeft een sterke lithium-ion accu met lange levensduur. Opladen kost
weinig tĳd en de accu is gemakkelĳk zelf te vervangen. De ingebouwde lichtintensiteitsmeter geeft u de zekerheid
van een goede prestatie.

Comfort:
Translux Power Blue
Translux Wave

Omdat de lichtgeleider van de Translux
Wave een grotere hoek van 70° heeft,
bereikt u gemakkelijk de zijdelingse
delen; zelfs bij patiënten met een
beperking in het openen van de mond.

Efﬁciënt:
De accu van het handstuk en de
contactpunten in de oplader kunt
u eenvoudig zelf vervangen.

Bestelinformatie
Bestelnr.

Artikel

Inhoud
Handstuk, lithium-ion accu, 8 mm lichtgeleider,
beschermkapje, oplader, adapter

66055012

Translux Wave

66057365
66057363

Accessoire
Lichtgeleider 8 mm, 70°
Oplaadbare accu

66016455

Beschermkapje

66057382

Contactpunten voor oplader

66057383
66057384

Handstuk incl. accu
Oplader grijs

66057468

Adapter

Lichtintensiteit

1000 mW/cm²

Golflengte

440 – 480 nm

Afmetingen oplader

L140 x W60 x H60 mm

Afmetingen handstuk

L210 mm, max. ø 23 mm

Gewicht

Oplader ca. 437 g, handstuk 145 g

Voeding (oplader)

100 to 240 V(AC), 50/60 Hz, 5 W, 12 – 18 VA

Voeding (handstuk)
Lichtbron

Oplaadbare lithium-ion accu 3.6 V/2000 mAh
Zeer sterke mono-chromatische LED

Lichtgeleider

ø 8 mm, 70°
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