NOU

DermoGenius 3

Clasicul - chiar mai bun



Lumină polarizată



Plăcut la atingere



Tehnologie de iluminare
durabilă excelentă



Panou de comandă durabil



Posibilitate de reîncărcare

WWW.DERMOSCAN.DE

DERMATOSCOP

DermoGenius 3

Element principal inovator și durabil

Simbioza perfectă a formei și funcției

Deoarece experiența duce la cele mai bune rezultate pentru medici și pacienți.
Deoarece clasicul nu se schimbă de-a lungul anilor, pur și simplu se
îmbunătățește.

10x
CONFORT

POL/NPOL

10–16 x

Tehnologie MID cu infuzie cu aur pentru lumină perfectă

AA/REÎNCĂRCABILE

OPRIRE AUTO

GREUTATE REDUSĂ

LED

IMAGINE - CLARĂ PÂNĂ LA ULTIMUL DETALIU

LUMINA - DE PUTEREA ÎNALTĂ TIMP DE ANI DE ZILE

Polarizată sau nepolarizată? Cu DermoGenius 3
Modurile se schimbă printr-o simplă apăsare de buton.
Comutarea rezultă într-o funcție de clipire pentru
diagnosticare, făcând perfect vizibile chisturile milium și
structurile cristaline.

Există LED-uri și LED-uri. Dispozitivul
DermoGenius 3 este prevăzut doar cu
LED-uri premium, montate direct pe o
piesă MID infuzată cu aur. Această
tehnologie, care pare foarte tehnică,
este mai durabilă și „verde”, în timp ce
calitatea iluminării oferită de LED-uri
rămâne stabilă pe toată durata de viață
a produsului.

Cu echipamente optice acromatice, mărire de 10 până la
16 ori și corectare a dioptriei, dermatoscopul este
echipat cu tot ce este necesar pentru un afișaj excelent și
fără reflexie.
Pentru că pacienții se bazează pe dvs. și pe diagnosticul dvs.

Deoarece lumina este condiția
esențială pentru un diagnostic exact.

MANIPULARE - FIABILITATE ÎN UTILIZAREA CONTINUĂ

DETALII TEHNICE

Ore lungi de muncă la cabinet și mulți pacienți.
DermoGenius 3 rămâne rezistent și flexibil - cu
diferite accesorii (scală opțională, 9 mm, fără
contact), cu sau fără lichide de contact, cu baterii
reîncărcabile sau baterii standard AA și un panou
de comandă îmbunătățit, extrem de rezistent.

Baterie/baterie
reîncărcabilă

Baterii AA standard sau
reîncărcabile (se
recomandă 2100 mAH)

Durata de încărcare

aproximativ 2 ore

Utilizare continuă

până la 4 ore

Dimensiuni L/l/Î

185 x 65 x 65 mm

Este un dispozitiv ergonomic și de greutate redusă,
greu de defectat dacă e scăpat accidental.

Greutate

160 g

Temperatura culorii

5700 K

Deoarece meritați echipamente care vă fac munca
mai ușoară - în fiecare zi.

Reproducerea culorii

CRI > 90

Durata de viață

până la 60,000 ore

Alimentare cu energie la alegere

Accesorii flexibile, ușor de manevrat

Perspectiva corectă în orice moment

Bază de încărcare (opțional)

Cu o scală, de 9 mm sau fără contact, opțional

Focalizare chiar și la distanță

Puteți contacta DermoScan la numărul:
+49 (0)941 / 59 95 250
Aveți întrebări despre produs, aveți nevoie de consultanță individuală sau doriți să discutați despre opțiunile de achiziție?
Ohmstraße 1, 93055 Regensburg, Germania, katalog@dermoscan.de, www.dermoscan.de

