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Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Equipamento aliado à higiene e ergonomia;Equipamento aliado à higiene e ergonomia;
Compacto, confortável e aprazível; Compacto, confortável e aprazível; 
Rapidamente passa de uma composição básica de quatro instrumentos a uma composição completa; Rapidamente passa de uma composição básica de quatro instrumentos a uma composição completa; 
Composto por uma seringa de 3 funções;Composto por uma seringa de 3 funções;
Micrómetro eléctrico;Micrómetro eléctrico;
Fibra Óptica;Fibra Óptica;
Monitor Médico 17” (com suporte);Monitor Médico 17” (com suporte);
Dois cabos de quatro vias electrificadas; Dois cabos de quatro vias electrificadas; 
Configuração para o quinto instrumento;Configuração para o quinto instrumento;
Cadeira em material inflamável e sem costura;Cadeira em material inflamável e sem costura;
Limpeza e higienização facilitadas;Limpeza e higienização facilitadas;
Apoio de braço esquerdo fixo, apoio de braço direito movível;Apoio de braço esquerdo fixo, apoio de braço direito movível;
Movimentos da cadeira ajustados por meio de pedal de pé;Movimentos da cadeira ajustados por meio de pedal de pé;
Braço pantográfico com dupla articulação;Braço pantográfico com dupla articulação;
Instrumentos do braço com paragem automática (estende até 60cm);Instrumentos do braço com paragem automática (estende até 60cm);
Quiver com controlo travão pneumático;Quiver com controlo travão pneumático;
Comando de controlo da cadeira com 14 funções;Comando de controlo da cadeira com 14 funções;
Painel instrumentos do assistente equipado com seringa de 3 funções, fotopolimerizador LED, câmaraPainel instrumentos do assistente equipado com seringa de 3 funções, fotopolimerizador LED, câmara
intra-oral com ou sem fios (projecta até 32 imagens directamente para o monitor médico 17”, ou paraintra-oral com ou sem fios (projecta até 32 imagens directamente para o monitor médico 17”, ou para
um computador com ligação e configuração própria); sistema de aspiração; painel de controloum computador com ligação e configuração própria); sistema de aspiração; painel de controlo
impermeável com 7 funções;impermeável com 7 funções;
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Iluminação através de luz montada num braço articulado;Iluminação através de luz montada num braço articulado;
Intensidade de luz variável entre os 17000 e os 24000lux.Intensidade de luz variável entre os 17000 e os 24000lux.
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