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OTOSKOPY ŚWIATŁOWODOWE

Otoskop światłowodowy HEINE mini 3000® LED 
z oświetleniem diodowym LED w jakości HEINE – LEDHQ

Instrumenty kieszonkowe serii HEINE mini 3000 to kompletna seria atrakcyjnych cenowo 
produktów diagnostycznych HEINE. Instrumenty z zestawów są dostępne w kolorze 
czarnym lub niebieskim. Przy zamówieniu prosimy o zaznaczenie wyboru preferowanego 
koloru. Domyślnym kolorem przy realizacji zamówienia jest czarny.

Informacje o rozbudowie instrumentu o rękojeść akumulatorową z ładowarką mini NT 
na stronie 128.

 Diodowy otoskop kieszonkowy

 Jasne oświetlenie diodowe LED

 Ok. 10 godzin pracy

Nowoczesny otoskop  z bezobsługowym oświetleniem diodowym LED. Dwa razy 
jaśniejszy od konwencjonalnego otoskopu z żarówką ksenonowo-halogenową.

 Bezsobsługowy, nie ma potrzeby, aby kiedykolwiek wymieniać diodę LED.
Zoptymalizowana termicznie dioda LED zapewnia stały poziom światła przez cały 
okres użytkowania.
 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) > 95, specjalny wskaźnik dla koloru 
czerwonego: R9 > 90.
100 % jaśniejszy w porównaniu z intrumentami z oświetleniem ksenonowo-halogenowym.
Unikalny wskaźnik wydajności baterii: instrument jest włączany z maksymalną 
intensywnością oświetlenia, a następnie natężenie oświetlenia jest regulowane do 
poziomu, który odpowiada aktualnemu stanowi baterii, dzięki czemu wiadomo, kiedy 
baterie trzeba będzie wymienić.
Unikalna funkcja przyciemniania zmniejsza intensywność oświetlenia wraz 
z poziomem zużywania się baterii, informując o konieczności ich wymiany.
Czas pracy ok. 10 godzin. Baterie alkaliczne rzadziej zmieniane, a baterie 
akumulatorowe zachowują dłuższą żywotność. 

Dalsze informacje techniczne są podane przy produkcie Otoskop 
światłowodowy mini 3000 z oświetleniem XHL na stronie 014.

Otoskop mini 3000 LED światłowodowy 2,5 V  LED

 z rękojeścią bateryjną mini 3000, z zestawem wzierników 
wielokrotnego użytku (4 szt.), po 5 wzierników AllSpec 1x użytku 
Ø 2,5 i 4 mm, z bateriami D-008.70.120
 z rękojeścią bateryjną mini 3000, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku 
Ø 2,5 i 4 mm, z bateriami D-008.70.110
z rękojeścią akumulatorową mini 3000, po 5 wzierników AllSpec 
1x użytku Ø 2,5 i 4 mm, z bateriami
(ładowarkę biurkową mini NT proszę zamawiać osobno) D-008.70.301
 Otoskop światłowodowy mini 3000 LED, bez rękojeści  
oraz dodatkowych akcesoriów D-008.70.106

Łącznik do gruszki insufl acyjnej D-000.80.101

 


