Iris LED
Svítidlo operační a zákrokové - LED

Duo 10/10 C

10 C

10 W

10 F

9

Přednostní svítidla IRIS je nejen moderní LED technologie, ale také možnost nastavení intenzity osvětlení na 100 %
max. výkonu nebo jen na 60 %, které zajišťuje ekonomický a praktický provoz. Svítidlo lze tedy použít jak k operačním/
zákrokovým výkonům tak pro standardní vyšetření pacientů.
 špičková švýcarská kvalita
 moderní LED osvětlovací technologie
 nastavitelná světelná intenzita osvětlení na 60% nebo 100%
 vysoká světelná intenzita beze stínů, odlesku a oslnění
 téměř žádné infračervené záření (bez tepelného sálání)
 úhel otočení hlavy svítidla 270°
 všechny klouby jsou fixovány balančním systémem
 snímatelný držák, sterilizovatelný
 uchycení na strop s možností volitelné délky vertikálního úchytu 30, 50, 70, 90 nebo 110 – nutno uvést při objednání svítidla (v obj. čísle označení posledních 5 číslic)
 volitelné: adaptér do stropního podhledu

TECHNICKÁ DATA
žárovka
světel. výkon
světelné pole
intenzita osvětlení
teplota chromatičnosti
index podání barev
příkon
výkon
hmotnost
materiál
vypínač
třída bezpečnosti
normy
speciální vlastnosti
upevnění
délka ramene

volitelné

1x LED modul se 7 LED žárovkami,
životnost žárovky: 40.000 hod.
50 000 lux / 1,0 m
Duo - 2x 50 000 lux / 1,0 m
ø 17 cm
60/100 %
4300 K
CRI (Ra) > 95
220-240 V; 50/60 Hz
16 W, Duo - 32 W
10/10 C - 22 kg, 10 C - 14 kg,
10 W - 14 kg, 10 F - 16 kg
hliník, PC & ABS (tělo svítidla)
2 stupňový přepínač (60/100 %),
vypínač (I/0)
I
EN 60601-1, EN 60601-2-41
sterilizovatelný držák
10/10 C, 10 C - stropní,
10 W - nástěnné, 10 F - pojízdné
10 C, 10 W - 120 cm
10 F - 64 cm, V stojanu 157 cm
u stropní verze adaptér do stropního podhledu, možnost délky
vertikálního úchytu 30-110 cm nutno uvést v objednávce

OBJEDNACÍ KÓDY
OBJ. Č.

NÁZEV ZBOŽÍ

ND15.612.000

Svítidlo IRIS LED duo 10/10 C stropní,
2ramenné - operační/zákrokové

ND15.611.000

Svítidlo IRIS LED 10 C stropní, 1ramenné operační/zákrokové

ND15.613.000

Svítidlo IRIS LED 10 W nástěnné,
1ramenné - operační/zákrokové

ND15.615.000

Svítidlo IRIS LED 10 F pojízdné, 1ramenné operační/zákrokové
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svítivost

