
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta lamp polimeryzacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Zdjęcie Opis 
Cena detaliczna Stawka 

VAT 
brutto netto 

LED.B 

 

 bezprzewodowa 

 zasilanie zapewnia akumulator litowy 2000 mAh. W 
pełni naładowany wystarczy do wykonania 430 cykli o 
długości 10 sekund 

 cztery tryby czasu pracy: 5, 10, 15, 20 sekund 

 końcówka światłowodowa może być sterylizowana w 
autoklawie 

 moc 1000mW/cm² -1200mW/cm² 

449,00 zł 415,74 zł 8,00% 

LED.C 

 

 bezprzewodowa 
 zasilanie zapewnia wymienny akumulator litowy 1400 

mAh (2 szt. w zestawie). W pełni naładowany 
wystarczy do wykonania 200 cykli o długości 10 
sekund 

 cztery tryby czasu pracy: 5, 10, 15, 20 sekund  
 trzy tryby naświetlania: pełna moc, narastający (miękki 

start), pulsacyjny 
 końcówka światłowodowa może być sterylizowana w 

autoklawie 
 moc 1000mW/cm² -1200mW/cm² 

519,00 zł 480,56 zł 8,00% 



Model Zdjęcie Opis 
Cena detaliczna Stawka 

VAT 
brutto netto 

LED.D 

 

 bezprzewodowa 
 zasilanie zapewnia wbudowany akumulator. W pełni 

naładowany wystarczy do wykonania 200 cykli o 
długości 10 sekund 

 ładowanie za pomocą podłączanego przewodu 
(możliwość pracy przewodowej po rozładowaniu 
akumulatora) 

 ustawiane tryby czasu pracy: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40 sekund 

 trzy tryby naświetlania: pełna moc, narastający (miękki 
start), pulsacyjny 

 końcówka światłowodowa może być sterylizowana w 
autoklawie 

 moc 850mW/cm² - 1000mW/cm² 

349,00 zł 323,15 zł 8,00% 

LED.E 

 

 bezprzewodowa 
 cztery tryby czasu pracy: 5, 10, 15, 20 sekund 
 trzy tryby naświetlania: pełna moc, narastający (miękki 

start), pulsacyjny 
 zasilanie zapewnia wymienny akumulator dużej 

pojemności. W pełni naładowany wystarczy do 
wykonania 400 cykli o długości 10 sekund 

 niska konsumpcja mocy w trybie czuwania zapewnia 
gotowość przez 40 dni 

 końcówka światłowodowa może być sterylizowana w 
autoklawie 

 moc 1000mW/cm² -1200mW/cm² 

649,00 zł 600,93 zł 8,00% 



Model Zdjęcie Opis 
Cena detaliczna Stawka 

VAT 
brutto netto 

LED.F 

 

 bezprzewodowa 
 ergonomiczny projekt zapewnia wygodę użytkowania 
 funkcja wybielania zębów 
 możliwość sprawdzenia rzeczywistej mocy poprzez 

wbudowany w podstawę miernik światła 
 chłodzenie zapewnia wbudowany wentylator 
 kolorowy wyświetlacz OLED zapewnia widoczność pod 

każdym kątem 
 automatyczna pamięć ostatniego trybu i czasu pracy 
 trzy tryby naświetlania: TURBO (1600-1800 mW/cm²), 

NORMAL (1000-1200 mW/cm²), LOW (400-500 
mW/cm²) 

 czasy pracy dla poszczególnych trybów: 3 i 5 sekund 
(TURBO), 5, 10, 15 sekund (NORMAL), 10, 20 sekund, 
1, 3, 5 minut (LOW) 

 zasilanie zapewnia wymienny akumulator dużej 
pojemności. W pełni naładowany wystarczy do 
wykonania ponad 500 cykli o długości 10 sekund 

 końcówka światłowodowa może być sterylizowana w 
autoklawie 

 moc 1600mW/cm² -1800mW/cm²  

848,00 zł 785,19 zł 8,00% 

LED.G 

 

 do montażu w unicie 
 trzy tryby pracy: pełna moc, narastający (miękki start), 

pulsacyjny 
 sygnał dźwiękowy emitowany co 10 sek. podczas 

pracy 
 końcówka światłowodowa może być sterylizowana w 

autoklawie 

399,00 zł 369,44 zł 8,00% 

 


