
KaVo ESTETICA® E50 Life

Mitt liv. Mitt arbeid
Min stil.
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Dette er  min livsstil og dette 
er hvordan jeg vil jobbe.
Din livsstil bærer signaturen din, viderefør dette i praksisen. Med 
egne begreper, preferanser og forventninger.Fokuserer på de 
områdene som er viktige for deg, og få støtte fra en høykvalitets 
behandlingsenhet som støtter dine arbeidsprosedyrer optimalt.

KaVo ESTETICA E50 Life. Enkel å bruke. 
Enkel å oppgradere. Rett og slett pålitelig.

Så begynn å leve!
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This is my lifestyle and this
is how I want to work.

1 Strømlinjeformet stoldesign 
2 Optimalisert  formet og mykt stoltrekk
3 Nye farger, Konjakk og Marsala rød
4 Alle deler lakkert i moderne tannlegehvitt
5 Ny maks pasientvekt opp til 185 kg
6 Integrert Trendelenburg bevegelse for pasientkomfort 7 
Enda lavere- og høyere stol posisjoner

8 KaVo ERGOcam One, intraoralt kamera som er enkelt å bruke 
9 Nye høyoppløste skjermer: KaVo HD skjerm, 19 "og 22"

10 Du kan kontrollere pasientkommunikasjonen fra bryggen*

11 Forberedt installasjon for KaVo ERGOcam One, 
KaVo DIAGNOcam 2170 U og Leica dental mikroskop M320 

12 Plug & Play for nye enhetskoblinger 
13 Automatisk sikkerhetskopiering av data 
14  Enkel kontroll via bryggen (begrenset) og KaVo fotkontroll

(for KaVo ERGOcam One og KaVo DIAGNOcam 2170 U)
Tannlegens del av KaVo ESTETICA E50 Life er 
tilgjengelig med pisker (S) eller hengende (T) versjon.
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Alle nyheter på en gang: 
Den nye pasientstolen. 
Merkbar ny. Merkbart mild.

Pasientkommunikasjon. 
Klar til bruk.

CONEXIO systemprogramvare. 
Søk mindre. Finn mer.

3

* med forbehold om integrasjonsmuligheter
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Arbeid intuitivt, fra begynnelsen.
Så bare kom i gang! Du finner alle funksjoner der du forventer det på 
KaVos behandlingsenhet. Direktetaster uten dobbel tildeling veileder 
deg intuitivt til målet ditt - ingen tidkrevende tilvenning eller slitsom 
søking etter funksjoner under behandling. En kombinasjon av tydelig 
utformet skjerm og utprøvd og testet KaVo fargevalg, vil du raskt 
finne veien. Dette vil garantere en jevn arbeidsflyt og en mer effektiv 
behandlingstid.

Alltid på din side.
Du er alltid i stand til å flytte posisjon på bryggen din ditt det er mest 
praktisk. Du vil ha alt innen rekkevidde og under kontroll, enten du 
sitter eller står, jobber alene eller med en tannhelsesekretær. Pisk (S) eller 
hengende (T) versjon er tilgjengelig. Ditt valg, din komfort.

Livet er fullt av forandringer.
Derfor vil fleksibilitet være av stadig økende betydning. Hvis fokuset på 
dine behandlinger endres over tid, er endringer enkelt å implementere 
på ethvert tidspunkt i fremtiden, slik som f.eks. utvidelse fra fem til seks 
instrument eller installasjon av Endo funksjoner.

Så bare start å leve!
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Rask og enkel betjening takket være 
intuitivt touch display. Bare ta ut et 
instrument og se all viktig 
informasjon med et enkelt blikk.

Enten du velger å ha 5 eller 6 
instrumenter, få hver posisjon tilpasset  
dine særskilte behov - eller du kan 
enkelt oppgradere senere fra 5 til 6 
instrumenter.

Bruk MEMOdent for raskt og pålitelig å 
hente lagrede parametere for hvert 
instrument (det er 3 programnivåer for 
opptil 6 tannleger) 



MARSALA RED

COGNAC
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Et sted å føle seg bra.

En grunn til å smile.
Skaff deg en hyggelig atmosfære fra starten av 
med de nye feel-good fargene Marsala Rødt og 
Cognac. Den nye slanke formen på 
pasientenstolen forteller mye om din design-
standard.

Ren avslapning.
Dersom pasienten føler seg komfortabel i stolen, har de en tendens til å 
bevege seg mye mindre. Den nyutviklede myke og ergonomiske 
utformingen av polstringen gir et signifikant bidrag til dette. Dette gjør 
at du kan jobbe mye mer effektivt og ha fullt fokus på behandlingen.

Bra for deg. Bra for dine pasienter.
Ifølge indikasjon eller størrelsen på pasienten, vil den fleksible og 
roterbare puten på den dobbelt-artikulerende nakkestøtten tillate deg 
å finne riktig posisjon for pasientens hvile, slik at du kan arbeide 
effektivt.

Bare behagelig: dobbelt-
artikulerende nakkestøtte 
kan betjenes med bare én 
hånd, og har en dreibar 
hodepute.

Progressiv ryggstøtte: riktig 
arbeidsstilling og optimal tilgang for 
tannlegen.

830 mm 

185
kg

350 mm 
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Forbli helt avslappet.
Forebygg ubehagelig press på ryggen til dine pasienter mens du etter-
justerer sittestillingen. Trendelenburg-bevegelsen bidrar til en 
forsiktig vinkel kompensasjoner.

Ideell for alle ønsker, med forbedret høyeste 
og laveste stilling samt høyere maksimal 
pasientvekt.

På grunn av Trendelenburg-bevegelsen, vipper fothvileren automatisk 
og korresponderende med ryggen.
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Skreddersydd til din komfort 
fra topp til tå.
Hver bevegelse er garantert.
Nyt følelsen av enda mer avslappet arbeid med ideelle 
gripemønster. Den generøse bevegelsesradiusen og piskens 
design gjør at du kan arbeide helt fritt. Det intelligente 
instrumentbrettet kan monteres på høyre eller venstre side av 
bryggen. Brettet kan flyttes horisontalt. Unn deg den optimale 
støtte for alle typer behandlinger.

Optimal ergonomi i instrumentpisk-versjonen på grunn av lav 45 cm 
instrumentbord høyde og balanserte pisker. Nyt friheten med den 
fantastisk instrumentlengden på hele 90 cm.

Enten du jobber alene eller 
sammen med en assistent, 
med pisker eller hengende 
instrumenter, kan alt 
plasseres optimalt på grunn 
av det store utvalget av 
plasseringsmuligheter.

90 cm

45
 c

m

En starter for alt.
Er hendene opptatt mens du behandler pasientene dine?
Da kan du enkelt styre alle funksjoner og integrert utstyr på din  
KaVo ESTETICA E50 Life med foten. Dette gjelder også den nye 
systemprogramvaren CONEXIO. I tillegg reduserer det faren for 
smitteoverføring. En trådløs fotpedal er tilgjengelig som et 
alternativ, for enda mer fleksibel posisjonering.



 KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo
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Tailored to your comfort 
from head to foot.

Det handler om ryggen din.
Du jobber mange timer i sittende stilling, dag etter dag. Det er 
spesielt viktig å innta en jevn, ergonomisk sunn og komfortabel 
sittestilling. Du trenger en tannlegestol som har en positiv 
langsiktig effekt på din holdning og samtidig gir bevegelsesfrihet. 
Ergonomi er en tradisjon hos KaVo og i tråd med dette, er den 
nye KaVo PHYSIO Evo presist utformet i henhold til alle behov 
og arbeidsmønster hos tannleger og tannhelsesekretærer.

Din assistent har alt under kontroll.
Nyt godt samarbeid med din tannhelsesekretær. 
Din arbeidsflyt vil bli støttet på en best mulig måte av et 
assistent-element som du selv kan plassere. Du vil være i stand 
til å finne begrepet "direct dial buttons" igjen.

PHYSIO Evo og PHYSIO Evo F tilbyr perfekt 
ergonomi med maksimal komfort for sunt og 
belastningsfritt arbeid.
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Presis behandling.
Høykvalitets produksjon tillater utvikling av 
behandlingsenheter med uovertruffen kvalitet.

De beste materialer.
Kun høykvalitets materialer og 
overfaltebehandlinger er brukt og produsert 
i henhold til en bevist KaVo kvalitet.

"Made in Germany" i mer enn 100 år. 
KaVo er en av de største arbeidsgiverne innen 
dentalutstyr i Tyskland og produserer alle sine 
behandlingsenheter i Tyskland.

Komponenter prøvd og testet i praksis. 
Utprøvde teknologier, høykvalitets materialer 
og omfattende sikkerhetstester sikrer problemfri 
bruk i praksisen.

Stol på det velprøvde.
Alle våre behandlingsenheter bygger på 100 års 
erfaring med vellutprøvde løsninger, bevist tusenvis 
av ganger. Vårt motto er å ha tillit til det som er blitt 
bevist, og å stadig forbedre det som er bra ved disse 
behandlingssenterene.

En god følelse
takket være KaVo kvaliteten.
En referanseindeks i levealder.
KaVos kvalitetsfordeler garanterer eksepsjonell pålitelighet og 
lang livslengde. Den kvalitetsmessige, presise produksjonen av 
alle KaVo behandlingsenheter i kombinasjon med omfattende 
kontroll og testing gir den aller høyeste grad av sikkerhet og 
sikrer svært lite nedetid og reparasjoner.

Tidløs design, prøvd og testede 
komponenter, og avanserte 
funksjoner legger grunnlaget for 
fremragende pålitelighet til 
KaVo ESTETICA E50 Life.
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Den komfortable CONEXIO arbeidsflyten

CONEXIO samler 
det som hører sammen.
Uansett hva du har tenkt å gjøre,
CONEXIO åpner veien.
Nå kan du styre din pasient-kommunikasjon fra 
instrumentbryggen. Du kan legge til nye bilder direkte til den 
digitale pasientfilen. Berøringsskjermen på ESTETICA E50 Life 
i kombinasjon med CONEXIO tilbyr de beste mulighetene til å 
gjøre dette.

Velg. Prosess. Fullfør.
Utnytt den praktiske CONEXIO skjermbilde muligheten til å 
behandle dine diagnostiske bilder. Justering, kontrast, lysstyrke, 
utvidelse og lagring - du vil ikke kunne trenge noen annen 
programvare for å gjøre dette lenger.

Alltid up-to-date.
Du ønsker å koble en ny ekstern enhet til KaVo ESTETICA E50 
Life? Det er ikke noe enklere enn det! CONEXIO gjenkjenner 
KaVo maskinvarekomponenter umiddelbart og automatisk. 
Det betyr: Plug & Play for enhver systemkomspansjon.

Swap Tray - din beskyttede
bytte? plattform.
Utnytt din state-of-the-art teknologi for spesialist utveksling. Med 
Swap skuff, kan alle typer data samles inn og deles med andre 
CONEXIO brukere: fra individuelle filer til hele pasienttilfeller. På 
forespørsel  kan disse anonymiseres. Sendt med noen få klikk 
uten å belaste mailboksen.

Sikkerhet, helhetlig, automatisk.
• Automatisk diagnostisk historie - alle data er

logget, oppsummert og lagret

• Automatisk sikkerhetskopiering av data - til ønskede tid

• Automatiske minnefunksjoner - i påvente av
vedlikeholdsarbeid vil dette bli annonsert av systemet

• Automatiske oppdateringer - automatisk gjenkjenning av
programvareoppdateringer og forberedelse av installasjoner

1

2

3

4

Tre
atment comfort due to CONEXIO workflow

Control  the basic function from the dentist e
lemen

t

Pasientenfilen åpnes automatisk (via 
VDDS fra regnskapsprogrammer)

Fjern kameraet, ta bilder 
- automatisk tildeling

Informér pasienten
- Tilpass visning

Dokumentere resultater 
- automatisk tilordning

Forbehold om tilpasninger til 3 parts software og produkter.



22”

19”
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KaVo ERGOcam One –
flotte bilder, veldig enkelt.

Flere detaljer for bedre forståelse.
Forklar de nødvendige behandlingstiltak til pasienter i detalj, ved 
hjelp av høyoppløselige røntgen og bilder. Det nye KaVo 
intraorale kamera og de ny HD flat skjermene ble utviklet spesielt 
for dette formålet.

KaVo ERGOcam One – 
lite kamera, fantastiske resultater.
Forklar den faktiske situasjonen for dine pasienter med bilder 
med høy dybdeskarphet og enestående farge reproduksjon. 
KaVo ERGOcam One leverer perfekte bilder hele tiden og er 
enkelt å betjene.

KaVo DIAGNOcam 2170 U – 
Røntgensyn uten røntgenstråling.
Lag deg et bilde eller en video av behandlingssituasjonen, som 
du ønsker, fra bryggen eller med fotpedalen. Med KaVo 
DIAGNOcam 2170 U, vil du oppdage karieslesjoner på et tidlig 
stadium. Lysbølger erstatter skadelig stråling. Oppdag karies 
enkelt og bli belønnet med et smil fra pasienten.

Skarpe bilder.
Imponer dine pasienter med fantastiske, skarpe bilder. De nye 
skjermene gir høy oppløselig bildekvalitet, overbevisende 
kontrastverdier og strålende fargegjengivelse. Skjermene kan lett 
betjenes via bryggen. Forbedret hygiene karakteristikk er sikret 
med beskyttende glasspaneler, små åpninger og enhånds 
betjening.

KaVo DIAGNOcam 2170 U – 
tidlig oppdagelse av karies. Helt uten stråling.

Vis det til dine pasienter!

KaVo HD skjermer - det perfekte valget i full HD 
•Full HD flatskjerm
•Format: 16: 9
•Skjermstørrelse 22 tommer
• To digitale innganger for mikroskop og PC

KaVo Screen One - høykvalitetsversjon i HD
• Full HD flatskjerm
• Format: 16: 9
• Skjermstørrelse: 19 tommer

Remove the camera, take images
> automatic assignment



KaVo ESTETICA® E50 Life

14

Hygiene gjort enkelt.

Optimal hygiene for
eksterne komponenter ...
Din KaVo ESTETICA E50 Life er veldig lett å rengjøre. 
Hoved komponenter som silikontematter, 
instrumentholdere, pisker og fonteneskål kan løsnes raskt 
for desinfeksjon. Alle overflater og forurensede deler i 
aerosoldeponeringsområdet er enkle å rengjøre.

... Perfekt hygiene, på inn- og utsiden.
Easy-to-clean sugefiltersystemet sparer dine ansatte for verdifull 
tid under hygienerutiner. Sugefilterene er enkele og trygge å 
erstatte.

Rent ved hjelp av vann-
HYDROclean.
Hindrer nedetid og kostnader som kan oppstå pga. service på  
amalgamavskillere og separatorer. Bare aktiver det automatiske 
HYDROCLEAN-programmet for rengjøring av 
amalgamseparator, sug og avløp fra ditt betjeningspanel. Friskt 
vann fortynner blod og sekret på en pålitelig måte, slik at disse 
forurensningene ikke setter seg fast og blokkerer sugesystem 
og avløpet.

For å sikre at ingen forurensning kommer inn i 
bryggen, er topp- og bunn dekslene helt forseglet.
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Spar tid med blandet, klar-til-bruk 
KaVo DEKASEPTOL Gel. Geléen 
fukter sugeslanger og sugeanlegg og 
fester seg til de forurensede regionene, 
i stedet for å bare passere rett 
gjennom.

Beskyttelse mot 
forurenset vann.
Den store vannblokken fri vann forbindelse oppfyller de høye 
kravene til DVGW standarden. Dessuten vil kontinuerlig 
tilføring av KaVo OXYGENAL 6 sikre permanent reduksjon av 
bakterier og andre forurensninger. Med intensivprogrammet, vil 
du beskytte pasientene mot mikroorganismer som kan dannes i 
stillestående vann, for eksempel etter helger og ferier.

Minimer risikoen ved å bruke
RKI skylleprogram.
Oppfyll kravene i RKIs gjeldende retningslinjer. Din KaVo 
ESTETICA E50 utfører standardisert og automatisk skylling av 
instrumenter ved starten av arbeidsdagen og etter hver pasient.

Beskyttelse: anti-reflux system.
KaVo instrumenter og motorer er utstyrt med en automatisk 
tilbakeslagsventil som pålitelig beskytter vannforsyningssystemet. 
Det hindrer forurenset spray fra å bli sugd tilbake. Du, teamet 
ditt, og pasientene kan føle seg trygge.

Håndtak, silikonmatter, fonteneskåler, instrumentbrett og 
instrumentpisker kan enkelt fjernes og desinfiseres. På grunn av de 
hygieniske håndtakene, kan sugefiltrene enkelt og sikkert byttes.

Den berøringsfrie styringen av 
KaVo LUX 540 LED sikrer 
minimal risiko for 
krysskontaminering og derfor 
maksimal sikkerhet for 
pasientene.
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Mer er mulig.
Arbeid inn i fremtiden, i dag. Fordi med det store 
utstyrsspekteret på KaVo ESTETICA E50 Life, er du optimalt 
forberedt på alt som kommer i tillegg til alt som foregår.

Sett din praksis i det beste lyset.
Stol på KaVoLUX 540 LED 5-stjerners lys. En naturlig hvitt lys 
av høy kvalitet, noe som på samme tid gjør et signifikant bidrag 
til praksisens hygiene. Lyset kan slås på og av og opereres uten 
kontakt, selv i COMPOsave modus. Det har forseglede 
sammenføyninger, glatte overflater og avtagbare håndtak.

Den innovative COMPOsave 
modus filtrerer ut alt blått lys, 
og bremser dermed  ned 
uønsket polymerisering av 
kompositt materialene.

Dine krav. 
Ditt perfekte utstyr.



KaVo INTRA LUX KL 703 
LED: enda mindre og enda 
lettere med en perfekt 
vektfordeling.
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SMARTdrive slynger deg hardt
og følsomt inn i fremtiden.
Nøyaktig, effektiv og tidsbesparende arbeidsforhold er produsert av 
den nye motorstyringen Smart med fullt dreiemoment og spesielt 
vibrasjonsfrie oppstartsegenskaper, selv i lavere hastigheter på 100 
rpm. På grunn av det store hastighetsområdet, kan alle hånd- og 
vinkelstykker nå brukes på en mer allsidig måte, som utvider 
bruksområdene for hvert enkelt håndinstrument.

Utnytt høyt dreiemoment og 
vibrasjonsfrie 
oppstartsegenskaper til KaVo 
Smart med utvidet 
turtallsområde 100 - 40.000 
rpm.

PiezoLED: innovativ KaVo hygiene 
teknologi med intelligent feedback-
kontroll for den aller  beste standard 
for din pasientbehandling.

Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED – 
den opprinnelige størrelsen kan være så liten.
Opplev hva en liten motor kan oppnå. Uendelig kraft og arbeid 
uten belastning. Et hastighetsområde mellom 100 og 40 000 
mdr./min.-1 med et 1:1 utvekslingsforhold. 
Lett. Kompakt design. Behagelig i hånden. 

Endodonti utviklet til en kunstform.
Unngå oppkjøp av en dyr endodontisk enhet, bruk de integrerte 
Endo funksjonene. Du er godt utstyrt for alle endodontiske 
applikasjoner med tre forskjellige kontrollmetoder.

Du kan lagre, hente opp og lagre alle viktige parametere 
som omdreiningshastighet og dreiemomentverdier via 
kontrollpanlete på bryggen eller via fotpedalen.

PiezoLED, høypresisjons-enhet
for profylaktisk behandling.
Med PiezoLED Ultralyd scaler, er profesjonell profylakse ikke 
bare presis, det sparer også verdifull tid. Titanspissene sikrer 
kontrollert lineære svingninger, og muliggjør effektiv 
behandling av dine pasienter. På grunn av de nøyaktige 
svingningene, forblir tenner og gingiva uskadet selv i 
følsomme områder.

To
rq

ue
 [N

cm
] 

0 2 4

4

2

fart [1,000/min]
Motor karakteristikkMARTdrive 
Motor karakteristikk Standard

motoriske egenskaper
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Så fleksibel som selve livet.

COMPACTchair – komfort for nybegynnere.
Tilby dine eldre og mindre mobile pasienter en behagelig metode for 
å komme inn og ut av pasientstolen. Det liggende området av KaVo 
Compact kan bøyes til praktisk talt å oppnå dette. Dette skaper en 
mer personlig konsultasjon-situasjon, ved å snakke med pasientene 
mens de er i sittende stilling og deretter behandle dem mens de er 
tilbakelent.

Den vinklede fotstøtten, det 
flate setet og nesten vertikal 
posisjon på ryggen gjør det 
enkelt å komme inn og ut 
av stolen.

R/L assistent elementet, 
høydejusterbart med 135 mm.

Fleksibilitet når du trenger det.
Det spiller ingen rolle hva du velger, du kan endre din beslutning når som helst. Enten du ønsker å endre fra fem til seks instrumentholdere, 
retrofit Endo funksjon eller endring fra pisk til hengende versjon, oppleve en maksimal grad av fleksibilitet og derfor investeringssikkerhet med 
KaVo ESTETICA E50 Life. Du kan også legge til innovasjoner som PiezoLED Ultralyd skaler og KaVo COMFORTdrive senere.

Skifte side er enkelt.
Hvis du er venstrehendt , og utfører behandling alene eller 
ønsker å tilby din tannhelsesekretær en behagelig løsning, vil du 
sette pris på høyre/venstre sving-assistentelementet. Dette 
forsterkes av den enorme bevegelsesfrihet for det omfattende 
svingområdet, så vel som den variable høydejusteringen.

ESTETICA E50 Life er tilgjengelig som en enhet 
for høyre- eller venstrehendte brukere.
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Hva er din favorittfarge?

Velg din stil og design.
Vekk din egen personlige stil. Kombiner stoltrekk og instrumentfarger som passer til dine individuelle preferanser. Den nye feel-good 
fargen Cognac og Marsala Rød gir harmoniske kombinasjoner. Uavhengig av nåværende eller fremtidig innredning i din praksis er KaVo 
ESTETICA E50 tilgjengelig i en utfyllende spekter av farger.

Metalliklakk farger

Vanlige lakk farger

Stoltrekk farger

silver 
metallic

berry 
metallic

chocolate brown 
metallic

blue silver metallicnight blue metallic smoke blue 
metallic

apple green dental whiteorange ocean bluecognac marsala red

black
no. 33

chocolate brown
no. 62

anthracite
no. 46

night blue
no. 39

mint
no. 38

ocean blue
no. 64

smoke blue
no. 66

pink orchid
no. 65

orange
no. 59

berry
no. 60

ruby red
no. 63

marsala red
no. 68

cognac
no. 67

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW



KaVo ESTETICA® E50 Life

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

Standardutstyr og  tilleggsvalg.

TM  S

●  ●

❍  ❍

Pasientstol
Pasientstol Standard 
Pasientstol COMPACTchair  
Myk polstring  ●  ●

Ryggstøtte
Progress  ● ●

Comfort1 
❍  ❍

●  ●

Hodestøtte
Dobbeltartikulerende med trykknapp  
Comfort hodepute ❍  ❍

Armlene
Høyre  ❍  ❍

Venstre  ❍  ❍

Instrumentbrygge
1. Turbinslange ●  ●

1. KL Motor 701 x  x

1. KL Motor 703 LED x  x

●  ●Trefunsjonssprøyte 
Multifunksjonel sprøyte ❍  ❍

2. Turbinslange ❍  ❍

2. KL Motor 701 ❍  ❍

2. KL Motor 703 LED ❍  ❍

●  ●

❍  ❍

❍  ❍

❍  ❍

●  ●

❍  ❍

❍  ❍

x  x

x  x

●  ●

❍  ❍

❍  ❍

●  ●

❍  ❍

❍  ❍

SMARTdrive  
Integrert dreiemomentkontroll 
(Endo) COMFORTdrive
PiezoLED Ultrasonic skaler  
MEMOdent multifunksjonsdisplay 
Lite røntgenbildeviser 2

Panorama røntgenbildeviser 3 

(montert på lysposten) 
Brettholder US brett
Brett holder for en standard brett 
Brett holder for 2 standard brett 
Spray oppvarming for instrumenter 
Fysiologisk saltoppløsning
Anti-reflux ventil for instrument 
USB grensesnitt
KaVo ERGOcam One  
KaVo DIAGNOcam 2170 U ❍  ❍

TM  S

●  ●

●  ●

●  ●

❍  ❍

❍  ❍

❍  ❍

❍  ❍

❍  ❍

❍  ❍

●  ●

❍  ❍

❍  ❍

Assistent element 
med Comfort kontrollelement 
Spray mist sug 
Spytt suger 
2nd Saliva ejector  
Trippelfunksjon sprøyte 
Multifunksjonelt sprøyte 
Herdelys Satelec MiniLED 
Støtte for brettholder 
Brettholder for DIAGNOdent 
Sving og høydejusterbar 
Assistent element  R/L
Høyre/venstre sving og 
høydejusterbar assistent element 
Suge slanger
Selektivt support kit ❍  ❍

x  x

x  x

●  ●

●  ●

❍  ❍

●  ●

❍  ❍

●  ●

Fontenen
Porselen fonteneskål 
Glass fonteneskål 
VACUstopp  
Permanent germ reduksjon 

4 Intensiv germ reduksjon 
HYDROclean  
Varmtvannstank 
MEDIAgateway
Trådløs fotkontroll ❍  ❍

x  x

x  x

x  x

❍  ❍

Forsyningssystem 
Vannblokk DVGW  
Vannblokk kompakt 
Vannflaske DVGW 
Lavtrykksregulator 
Ekstra tilkoblingsenhet ❍  ❍

x  x

x  x

x  x

Deponeringssystem 
Eksternt sug
DÜRR amalgam separator 
Dürr automatisk separator  
FSolids oppsamler kit x  x

❍  ❍

❍  ❍

❍  ❍

❍  ❍

❍  ❍

●  ●

Diverse
KaVo PHYSIO Evo/Evo F 
KaVoLUX 540 LED 
EDI operasjonslys
Lamperør
Pasient serviceboks 
DEKASEPTOL Gel basic sett  
Hygiene pakke ❍  ❍
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1 Kun tilgjengelig for Compact pasientstol 
2 Ikke egnet for montering under benk 
3 Ikke tilgjengelig i kombinasjon med multimedia
4 Bare med DVGW vann blokk og DVGW vannflaske

 ● Standardutstyr (kan variere i nasjonale versjoner) ❍ Tilleggsutstyr      x  Valgfritt




