
Na jaro jsme pro Vás připravili výhodnou akci na 
1) intraorální sety rentgenu a senzoru Vatech
2) intraorální kamery.
Akce platí od 30.3.2017 do 30.6. 2017 nebo do odvolání.

Pax-i
za 376.033 Kč bez dph
(455.000 Kč včetně DPH)

Vynikajici kvalita snimků podpořená 
funkcí Multifocus

Multifocus – umí korigovat drobné  
nepřesnosti v umistění pacienta.
Během snímkování je pořízeno více  
vrstev snímků, software nabídne výběr  
z pěti snímků s nejvyšší ostrostí.

V ceně funkce Multifocus, doprava,  
instalace, zaškolení, přejímací zkouška.
Řada volitelných projekcí již v základu.

INTRAORÁLNÍ SETY OBSAHUJÍCÍ 

EzRay
-   rentgenka Toshiba s ohniskem 0,4 mm
-   volitelná délka tubusu 20 nebo 30 cm
-   volitelná velikost ozařované plochy -  
  standard průměr 60 mm nebo pravoúhlý  
  30 x 40 mm
-  volitelné napěti rentgenky
-  fllexibilni instalace – odnímatelný  
  ovládací panel

Hradec Králové +420 495 454 394, Praha +420 733 511 925, Brno +420 733 175 174
Dobrý zubař ví, že kvalitě může věřit. www.dentunit.cz

EzRay+EzSensor C Slim 

za 128.099 Kč bez dph 
(155.000 Kč včetně DPH)

Ez Sensor C Slim:
-  senzor s rozlišením 17 lp/mm
-   vodotěsný
-   krytí IP68 - nejvyšší stupeň hodnocení  
  bezpečnosti proti vniknutí prachu  
  a vody
-  ergonomicky tvarovaný
-  nejtenčí na trhu
-  včetně 5 licencí na SW Ez Dent-i

EzRay+EzSensor HD Slim 

za 144.628 Kč bez dph 
(175.000 Kč včetně DPH)

Ez Sensor HD Slim:
-  vysoké rozlišení 33,78 lp/mm
-  vodotěsný
-  krytí IP68 - nejvyšší stupeň hodnocení  
  bezpečnosti proti vniknutí prachu  
  a vody
-  ergonomicky tvarovaný
-  nejtenčí na trhu
-  včetně 5 licencí na SW Ez Dent-i

EzRay+EzSensor Soft

za 161.157 Kč bez dph 
(195.000 Kč včetně DPH)

Ez Sensor Soft
-   pružný
-   přizpůsobí se tvaru čelisti
-   HD rozlišení 33,7 lp/mm
-   zajišťuje větší komfort pro pacienta
-   nový senzor se silikonovým obalem  
  = vysoká bezpečnost a příjemmný pro  
  pacienta
-   krytí IP68 - nejvyšší stupeň hodnocení  
  bezpečnosti  proti vniknutí prachu  
  a vody
-  včetně speciálních držáků
-  5 licencí na SW EzDent-i

EZ ShotHD_wireless  
- bezdrátová intraorální kamera 
za 49.000 Kč včetně dph

EZ ShotHD_wired - USB kabel  
introrální kamera
za 29.000 Kč včetně dph

INTRAORÁLNÍ KAMERY


