
Kompletnú ponuku nájdete na www.kkdent.sk Kompletnú ponuku nájdete na www.kkdent.sk

MYRAY MYRAY / GENDEX / DURR
MY

RA
Y

8

MY
RA

Y

9

VistaScan Mini / Plus / View

Gendex eXpert DC

Digitálna skener pamäťových fólií
Digitálny skener pre intraorálne snímky. Nekompromisná kvalita obrazu. 
Flexibilné pamäťové fólie. Vysoké rozlíšenie a úplne jednoduchá obslu-
ha. Pripojenie USB alebo sieť. Mimoriadne krátke skenovanie od 6s.

Veľkosť fólií  0 až 4
Efektívne rozlíšnie 22 LP/mm
Teoretické rozlíšenie 40 LP/mm
Technológia PCS 16-bit / 65.536 odtieňov sivej
Hmotnosť  6,5 kg
Rozmery  226 x 234 x 243
Software   DBSWIN

Intraorálny röntgenový prístroj

• DC technológia / 0,4 mm ohnisko
• Quickset™ trubicové kontrolky
• automatické nastavenie anatómie vopred      
• vyššia odolnosť, výkon a kvalita
• moderný design pre lepší estetický dojem  
• optimálne umiestnenie vypínačov
• kompatibilný s digitálnymi senzormi   
• integrovaný USB port
• vyššia funkčnosť za nižšiu cenu   
• plastová krytka hlavy

Mimoriadna cena: 

Mimoriadna cena: 

Hyperion_mrt

Mimoriadna cena:

 Digitálny panoramatický rtg prístroj
  V Inovatívny MRT (Morphology Recognition Technology ) 

- Automatická identifikácia morfologie pacienta a nastavenie   
  expozície.
- Priateľská poloha pacienta Face to face.
- Rýchly scan.
- 30 rôznych diagnostických programov MRT
- Možnosť prevádzky aj bez PC
- Sieťové prepojenie k PC, a SD karta.
- Software IRYS
- Minimálne priestorové nároky.

  Príslušenstvo: 
   DTS – dynamické priečne rezy (implantológia)
   Podlahová doska štandart
   Panoramatický Quality control kit

Vysokofrekvenčný intraorálny RTG prístroj
Plnohodnotný, ekonomicky výhodný intraorálny RTG
s bezdrôtovým ovládačom (wireless).
Guľový kĺb s elektromagnetickou aretáciou röntgenky. 
Horizontálne rameno voliteľné 90/60/30 cm.
Napätie röntgenky 60/63/65 kV. 

Ohnisko 0,4mm.

Mimoriadna cena:
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ŠPIČKOVÉ RTG / RTG PRÍSTROJE

Intraorálny RTG prístroj
Plnohodnotný, ekonomicky výhodný intraorálny RTG
s bezdrôtovým ovládačom (wireless).
Horizontálne rameno voliteľné 90/60/30 cm.
Napätie röntgenky 60/63/65 kV. 

Ohnisko 0,7mm.

eXTend

Mimoriadna cena: info

ŠPIČKOVÉ RTG / RVG PRÍSTROJE

Zen-X senzor
Digitálny rentgenový senzor
Veľkosť senzora  č.1  38,9 x 24,9 cm
Veľkosť senzora  č.2  41,9 x 30,4 cm
hĺbka č.1 / č.2   5,3 mm / 5,7 mm
Rozlíšenie č.1 / č.2  1500 x 1000 / 1700 x 1300
Veľkosť pixelu   20
Max priestorové rozlíšenie 25 lm/mm
Farebná hĺbka   14 bit / 16384 odtieňov sivej
Napájanie   5 VDC, 500 mA ( USB )

Mimoriadna cena: info


