
Měníme Váš úhel 
pohledu.
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KaVoLUX® 540 LED

Vstupní napětí  24 V AC

Frekvence  50/60 Hz

Příkon max 35 VA

Síla osvětlení  cca 8000 až 40000 Lux

Teplota barev  cca 4000 až 6000 Kelvinc

Index reprodukce barev CRI  > 93 % (při 5500 / 6000 Kelvin)

Technická data

Nové KaVoLUX® 540 LED –  
5-hvězdičkové světlo pro Vaši praxi:

    Přirozené světlo v nejvyšší kvalitě díky 
čtyřem různobarevným LED a jedinečným 
optickým systémem

    Rovnoměrné světelné pole přesně ohraničené, 
bez stínů a s individuálně nastavitelnou 
barvou světla

    Režim COMPOsave pro bezproblémové 
zpracování plnicího materiálu bez předčasného 
vytvrzení

    Pohodlná a praktická manipulace díky 
aretovatelnému 3D kloubu a bezdotykovému 
ovládání

    Dlouhá životnost a nízká spotřeba energie 
díky nejmodernější LED technologii s chlazením 
bez ventilátoru

more 
information

http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH


KaVoLUX® 540 LED

Perfektní světlo je otázka 
nastavení a úhlu pohledu
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Uvolněné zpracování kompozitů – díky nejmenšímu skládání absorpčního 
spektra kamferchinon a režimu COMPOsave. Obr.: barevná spektra různých 
světelných režimů a absorpční spektrum nejpoužívanějších fotoiniciátorů.

0

Absorpční spektrum 
Kamferchinon

Běžné světlo 40000 lux 
a 5500 K 

Tlumené světlo

COMPOsave

Vlnová délka

1Nejlepší výhled pro optimální zpracování.
Častý problém: Není-li vyšetřovací 
světlo ztlumené, vytvrdne kompozit 
často příliš brzy. Ne tak s modelem 
KaVoLUX 540 LED.

Inovativní režim COMPOsave filtruje 
veškeré podíly modré barvy a zpomaluje 
tak vytvrzování plnicího materiálu. 

Bez nutnosti ztlumení světla tak lze uvolněně zpracovávat 
materiály vytvrzující na světle. Při jasu okolo 15000 luxů máte 
stále výborný výhled pro optimální vyšetření a vynikající 
výsledky v řadě.

Ergonomické a pohodlné.
Ergonomické, praktické, flexibilní: Díky 
jedinečnému aretovatelnému 3D kloubu 
je KaVoLUX 540 LED  umístitelné 
variabilně. Zcela podle potřeby jej 
můžete změnit z pevného 2D režimu 
na flexibilní 3D pohyb. Výsledek: stálé 
vynikající osvětlení celého ošetřovacího 
pole, nezávisle na vaší pozici a pozici 

vašeho pacienta. A ovládání? Je u modelu KaVoLUX 540 LED 
zvlášť pohodlné. Světla můžete bez dotyku zapínat, vypínat 
a přepínat nebo je jednoduše a pohodlně ovládat prvkem pro 
lékaře Vaší stomatologické soupravě. Vyladěné na automatické 
pozice Vaší stomatologické soupravy se model KaVoLUX 540 LED 
zároveň zapíná a vypíná.

Jednoduše hygienicky: Odnímatelné rukojeti a hladký povrch dovoluje 
rychlou a důkladnou desinfekci. Bezdotykové ovládání se stará o minimální 
riziko křížové kontaminace a maximální bezpečnost pro Vaše pacienty.

Rovnoměrné světelné pole.
Ideální světelné pole pro vynikající 
výsledky vyšetření: homogenní, přesně 
ohraničené a se sníženou tvorbou stínu. 
Model KaVoLUX 540 LED umožňuje a 
dodává vám perfektně osvětlené 
vyšetřovací pole s až 40000 luxy. Chtěli 
byste barvu světla přizpůsobit svým 
osobním požadavkům? To není problém: 

Teplota barvy lze nastavit v pěti stupních – individuálně, zcela 
dle vašeho přání. Tak získáte optimální výhled a vyšší kontrast na 
tkáni. Díky hluboké projekci budou zřetelně osvětleny oblasti úst, 
které leží daleko vzadu. Tak budou i zde vypadat všechny detaily 
ostřeji a půjde je optimálně rozeznat, bez namáhání očí.

Dlouhá životnost při nízké spotřebě energie.
KaVoLUX 540 LED vám nabízí všechny 
výhody nejmodernější LED technologie. 
Energeticky efektivní LED dosahují 
životnosti až 15 let a šetří váš rozpočet 
díky nízkým nákladům na energii a 
údržbu. Na základě inteligentní správy 
barev nepotřebují LED svítidla žádné 

ventilátory, to přispívá k uvolněné pracovní atmosféře.

Porovnávejte barvy přímo na křesla pacienta – díky přirozenému světlu s 
vynikající reprodukcí barev.

 Přirozené světlo v nejvyšší kvalitě.
Ideální pracovní podmínky začínají optimálním 
výhledem. KaVoLUX 540 LED vám dodává svými 
až 40000 luxy jedinečného optického systému a 
čtyřmi různobarevnými LED přirozené bílé světlo 
v nejvyšší kvalitě. Perfektní barevná směs zaru-
čuje bílé světlo v každém místě osvětleného pole. 

Vynikající reprodukce barev vám umožňuje navíc přesné vyrovnání 
barvy zubu a kompozitu pomocí osvětlovacího světla přímo na Vaší 
stomatologické soupravě. Díky přirozenému a dennímu světlu podob-
nému úplnému spektru modelu KaVoLUX 540 LED se otevírají dosud 
netušené možnosti diagnózy a vyšetření. Dokonalost na pátou – jeden z pěti optických systémů modelu 

KaVoLUX 540 LED: Světlo ze čtyř různobarevných LED (1) se zachytí v 
kolimátoru (2). Kondenzátor (3) barvy smíchá a vytvoří z nich 41000 
předdefinovaných světelných polí, které se spojují do jednoho 
homogenního komplexního světelného pole.

(1) (2) (3) (4)
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pozice Vaší stomatologické soupravy se model KaVoLUX 540 LED 
zároveň zapíná a vypíná.

Dlouhá životnost při nízké spotřebě energie.
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Jednoduše hygienicky: Odnímatelné rukojeti a hladký povrch dovoluje
rychlou a důkladnou desinfekci. Bezdotykové ovládání se stará o minimální 
riziko křížové kontaminace a maximální bezpečnost pro Vaše pacienty.
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riziko křížové kontaminace a maximální bezpečnost pro Vaše pacienty.

red dot design award: design přístroje 
KaVoLUX 540 LED je dokonale promyšlený. 
Umožňuje ideální pracovní podmínky 
díky nejmodernější technologii LED, která 
přináší dokonalé světlo pro nejvyšší náro-
ky. „red dot“ znamená inovativní řešení 
výrobků a vysokou kvalitu.
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