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med® D triango
med®Wyposażona w źródła światła LED, lampa D  triango  

zapewnia optymalne oświetlenie dla personelu 
medycznego podczas wykonywania zabiegu. Płynna 
regulacja natężenia pozwala na dostosowanie światła do 
rodzaju wykonywanego zabiegu. Lekka kopuła lampy 
umożliwia precyzyjne ustawienie pożądanej pozycji pracy, 
a eleganckie wzornictwo oraz wysoka jakość i trwałość 
zastosowanych materiałów zwiększa komfort pracy 
lekarza. Lampa dostępna w wersji sufitowej, ściennej, 
mobilnej.

LED



Intensywny strumień światła
60 000 lux / 1.0 m

Równomiernie oświetlone
pole robocze

Przełącznik obrotowy
regulowana jasność świecenia,

redukcja refleksów

Doskonałe odwzorowanie barw
CRI > 95

Higiena
wymienny uchwyt z możliwością sterylizacji,
zamknięta obudowa ułatwiająca czyszczenie

med® D triango

 technologia LED

 60 000 lux / 1.0 m

 pole zabiegowe 160 mm

 dokładne odwzorowanie barw CRI > 95

 temperatura barwowa 4500 K

 płynnie regulowana jasność świecenia

 żywotność źródeł światła LED > 30 000 h

 wymienny uchwyt z możliwością sterylizacji

med® D triango

JAKOŚĆ I PRECYZJA

Wysokiej jakości komponenty
med®Niezawodność lampy D  triango została osiągnięta poprzez zastosowanie ekskluzywnych 

komponentów najwyższej jakości.

Komfortowa obsługa
Przełącznik obrotowy umieszczony na kopule lampy jest łatwo dostępny w czasie wykonywania 
zabiegu. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pewnie leży w dłoni. Kompaktowa konstrukcja 
zapewnia swobodę oraz łatwość manewrowania lampą.

Najlepsze warunki pracy
Dzięki zaawansowanej optyce oraz nowoczesnej technologii LED, równomiernie oświetlone pole 
robocze stwarza idealne warunki do precyzyjnej pracy lekarza. Brak cieni oraz refleksów świetlnych 
gwarantuje bezpieczeństwo pracy na najwyższym poziomie.
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med® 
D visano

med®  Wszechstronna i niezawodna lampa D visano 
sprawdzi się w każdym gabinecie medycyny 
estetycznej. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, 
nowoczesnej technologii oświetleniowej i najwyższej 
jakości zastosowanych materiałów, stwarza optymalne 
warunki zabiegowe. Lampa dostępna w wersji 
sufitowej lub do mocowania do blatu.

LED



4 poziomy jasności
dostosowanie jasności świecenia 

do przeprowadzanego zabiegu

Maksymalny zasięg i ergonomia
głowica lampy obracana o 360 stopni, 
długie 42 calowe ramię lampy

Niskie zużycie energii 
16 źródeł LED najwyższej jakości 

gwarantuje długą i bezawaryjną pracę

med® D visano

NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYM CALU

med® D visano

 technologia LED

 60 000 lux / 0.5 m

 pole zabiegowe 210 mm

 powierzchnia antybakteryjna w najważniejszych 
częściach lampy

 4-stopniowa regulacja jasności świecenia

 dokładne odwzorowanie barw CRI > 95

 regulowana temperatura barwowa (3500 K, 
4500 K)

 doskonała ergonomia dzięki lekkiej, aluminiowej 
konstrukcji
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Perfekcyjna jakość oświetlenia
Zaawansowana optyka oraz nowoczesne źródła światła LED zapewniają równomierne oświetlenie pola 
roboczego (60 000 lux / 0.5 m), a także doskonałe odwzorowanie barw (CRI > 95).

Higiena
Powierzchnia antybakteryjna w górnej części obudowy oraz na panelu sterowania pomaga utrzymać 
odpowiednią higienę w miejscach szczególnie narażonych na bakterie. Badania wykazały, że aż 99% 
bakterii oraz mikroorganizmów może ulec w ten sposób zniszczeniu.

Unikalny Design
med® Wyróżniona pres�żową nagrodą, lampa D visano jest nie tylko niezawodnym narzędziem podczas 

wykonywanych zabiegów, ale również idealnie wpisze się w nowoczesny wystrój renomowanych klinik. 



med® 
D iris

m e d ®  Lampa zabiegowa D iris jest uniwersalnym 
rozwiązaniem dla wszystkich klinik i gabinetów 
medycyny estetycznej. Dwustopniowa regulacja 
jasności gwarantuje optymalne warunki w trakcie 
wykonywania zabiegu. Dzięki technologii LED, źródła 
światła są niezwykle wytrzymałe, a odwzorowanie barw 
precyzyjne. Lampa dostępna w wersji sufitowej, 
ściennej, mobilnej. 

LED



med® D iris

 technologia LED

 42 000 lux / 1.0 m

 2-stopniowa regulacja jasności świecenia

 pole zabiegowe 180 mm

 dokładne odwzorowanie barw CRI > 95

 temperatura barwowa 4300 K

 brak promieniowania cieplnego

 możliwość wyposażenia w dodatkowy wymienny 
uchwyt z możliwością sterylizacji 

med® D iris

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Niskie koszty eksploatacji
Trwałość zastosowanych komponentów w połączeniu z nowoczesną technologią LED ogranicza koszty 
eksploatacji lampy do minimum. Dodatkowo niski pobór mocy przyczynia się do zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej.

Optymalna konstrukcja
Dwustopniowa regulacja jasności świecenia umożliwia dostosowanie światła do rodzaju 
wykonywanego zabiegu. Ponadto, głowica w kształcie pierścienia, zapewnia komfortową pracę lekarza, 
ponieważ ciepło nie gromadzi się w otoczeniu czaszy lampy.

Precyzyjne odwzorowania barw
Bardzo wysoki współczynnik CRI > 95 zapewnia precyzyjne i naturalne odwzorowanie barw 
oświetlanego obszaru zabiegowego. Temperatura barwowa 4300 K nie jest męcząca dla wzroku mimo 
wysokiej jasności świecenia 42 000 lux.
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Opcjonalny uchwyt
opcjonalny, wymienny uchwyt 

z możliwością sterylizacji 

Regulacja jasności świecenia
2-stopniowa regulacja jasności świecenia 

(60% / 100%)

Idealne warunki pracy
redukcja cieni oraz refleksów świetlnych,
efektywne odprowadzanie ciepła
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