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UNIT  STOMATOLOGICZNY ANCAR SD-150  

SD-175 (dolna konsola) 
 

 KONSOLETA LEKARZA 

* Unit elektryczno-pneumatyczny z 5 rękawami na wysięgnikach od góry SD-150 

* Regulacja przepływu sprayu i wody indywidualnie dla każdego instrumentu 

* Płynna regulacja obrotów mikrosilnika 

* Regulacja mocy ultradźwięków skalera 

* Automatyczne włączanie/wyłączanie dozownika wody i powietrza w unicie przy włączaniu/wyłączaniu unitu 

* Automatyczne włączanie/wyłączanie lampy przy zmianie ustawienia pozycji fotela z pozycji spoczynkowej do 

pozycji ‘’płukania ust’’ 

* Dmuchawko-strzykawka 3 funkcyjna 

* Miska spluwaczki wykonana z porcelany o wysokiej jakości 

* Duża, wygodna obrotowa taca pod pulpitem lekarza 

 

 LAMPA LED POLARIS GCOMM  

* Płynna regulacja natężenia światła 8.000-35 000 lux 

 

 FOTEL STOMATOLOGICZNY ANCAR-3000 

* 4 pamięci (3pozycje do pracy, pozycja zero i powrót do 

pozycji „płukania zębów” 

* Pozycja Trendelenburga 

* Wielofunkcyjny sterownik nożny z kontrolą ruchów fotela i instrumentów za 

pomocą dźwigni z selekcją wody i przedmuchem. 

* Tapicerka bezszwowa, niepalna, przepuszczająca powietrze, o dużej elastyczności, przyjemna w dotyku 

* Stolik jezdny, unit, fotel  i sterownik nożny produkowane są z lekkich antykorozyjnych stopów aluminiowych. 

* Obudowy skrzynki przyłączeniowej i boku spluwaczki produkowane są ze specjalnego poliuretanu Baydur®, 

wyjątkowo odpornego i nieodkształcalnego. 

 

CENA                                  12.764 EUR / 53,608,80 PLN brutto 

 

Zestaw z końcówkami NSK – cena 2.870  EUR                   

* Mikrosilnik elektryczny M40XS z podświetleniem LED /NSK/                  

* Turbina ze światłem M 600 L + szybkozłączka /NSK/                               

* Kątnica ze światłem M 25 L /NSK/                                                               

* Skaler Xinetic + 3 Tipy /Satelec/                                                

* Lampa polimeryzacyjna LED-C (850-1200 mW/cm2)          

* Kompresor CMC 90/ 24 /Werther/                                            

 

CENA PROMOCYJNA z końcówkami NSK               15.634 EUR /65.662,80 PLN brutto 

 

 

Cena zawiera: 24-mce gwarancji, montaż oraz transport. 
 

 

 

Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian przepisów podatkowych,  przepisów celnych lub z innych przyczyn. Podane w cenniku informacje nie 

są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Oferta cenowa ważna od dnia 01.03.2018 lub do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.  Ceny przeliczone po kursie 1 EUR = 4,30 PLN 

 

SPECJALISTYCZNE 

ZAOPATRZENIE MEDYCZNE 
 


