Diodowa lampka HEINE
MicroLight 2

Opis produktu
LED w jakości HQ. Nowy standard oświetlenia LED zapewniający optymalne natężenie, jednorodność i odwzorowanie
kolorów, co pozwala na precyzyjną diagnostykę.Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. Temperatura koloru ok.
4 000 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90, specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego: R9 > 75.
Kompaktowa i lekka. Zapewnia komfort pracy.
Aluminiowy korpus – zgrabny i wytrzymały, chroni optykę przed kurzem i brudem, zapewniając wyjątkowo długą
żywotność.
Oświetlenie współosiowe: kompaktowa konstrukcja ze współosiowym oświetleniem zapewnia obraz bez cieni i
umożliwia dobre oświetlenie miejsc trudnych do oglądu.
Jednorodne światło – jasne pole oświetlenia z równomiernym oświetleniem całego badanego obszaru od krańca do
krańca.
NOWOŚĆ: Przewód zasilający SC 1. Wymienny przewód połączeniowy z wysokiej jakości, odpornym na zabrudzenie
gwintowanym łącznikiem o długości 1,6 m. Łączy MicroLight 2 z mPack mini.
NOWOŚĆ: Zawiera kolorowy uchwyt do personalizacji. Do zamocowania kabla na ramce okularowej S-FRAME
oraz do identyfi kacji twojej lampki.
Precyzyjny system optyczny składający się z czterech soczewek o wysokiej jakości. Całkowicie jednolite oświetlenie
całego pola widzenia daje w rezultacie wyraźnie odgraniczony punkt świetlny
Parametry techniczne : Oświetlenie

ok. 55000 luksów

Temperatura koloru

ok.4000 Kelvin

Żywotność diody LED

ok.50000 godzin

Waga

80 g razem z ramką S-Frame,
190 g razem z opaską
czołową

Kąt oświetlenia

Indywidualnie regulowane,
dla każdego badania

Czas pracy

typ. 9 godzin z mPack mini
(przy ciągłym użyciu z maks.
jasnością świecenia typ. 4
godziny)

Opcje mocowania:
► Ramka okularowa HEINE S-Frame
- Maksymalny komfort, nowoczesny i ergonomiczny design.
- Zauszniki i poduszeczki nosowe są miękkie i podatne na kształtowanie – mogą być dostosowane do każdej twarzy.
- Innowacyjne materiały – niska waga (24g) dzięki użyciu tworzywa węglowego Kynetium.
- Wytrzymałe, poliwęglanowe szkła ochronne.
- Opcjonalna ramka do szkieł korekcyjnych – do wpięcia.
► Lekka opaska czołowa HEINE
- Bardzo lekka (190 g razem z MicroLight 2). Idealna dla osób używających okulary.
- Regulacja obwodu – do zamocowania na każdej głowie.
- Wyściółki skórzane - higieniczne i komfortowe.
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