
Yüksek odaklı ışık çıkışı

1 SANİYEDE KÜRLEME

Geniş spektrum        Yükseltilmiş Işık yoğunluğu



Yükseltilmiş odaklı ışık çıkışı
Odaklanmış ışık çıkışının benzersiz Woodpecker teknolojisi, ışık açısını %55,85 azaltarak daha 
konsantre enerji ve daha yüksek kürleme verimliliği sağlar.

Yükseltilmiş ışık yoğunluğu
iki seçim modu; 2300 mw/cm2 maksimum ışık yoğunluğu ile, 2 mm reçineyi 1 saniyede kürler, bu 
da onu özellikle ortodontik braketler, porselen kaplamalar ve post yapıştırıcılarına göre uygun kılar.

Yükseltilmiş geniş spektrum
iLed plus Geniş Spektrumlu Kürleme Işığının emisyon dalga boyu aralığı 385nm-515nm’dir ve 
esas olarak 385nm-420nm dalga bandını ekler. Ek bant, TPO, Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar), 
Amelogen Plus (Ultradent) ve Ena Hri (Micerium) gibi yeni stil fotobaşlatıcılar içeren reçine 
malzemelerini daha iyi kürleyebilir. Ek dalga bandı, reçine dökülmesi ve eksik kürlenme riskini de 
azaltabilir.

iLed plus Spektral Eğrisi ve Reçine Spektral Soğurma
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Geleneksel malzemelerin (yukarıdaki kırmızı çizgiyle gösterilen kamfurkinon içeren) ışık emici tepe noktası 
460 nm’dir, bu nedenle kürleme hem normal Kürleme Işığı hem de Geniş Spektrumlu Kürleme Işığı ile 
yapılabilir. Ancak kamforkinon sarımtıraktır ve ağartılmış reçineye veya açık renkli reçineye çok miktarda 
eklenmesi uygun değildir. Yeni malzemenin ışık emici tepe noktası (yukarıdaki mavi çizgi olan TPO dahil) 
405 nm’dir. iLed plus, bu malzemeleri daha iyi kürleyebilen 385nm-420nm’lik ek dalga bandına sahiptir. 
TPO beyazdır ve ağartılmış reçinelere ve açık renkli reçinelere ilave edilmeye uygundur.

SN’DE
KÜRLEME

Size yeni bir deneyim sunar

SABİT GÜÇ ÇIKIŞI
Diş restorasyonu için üretildi 

360° KÜRLEME
Her açıya ulaşır

AKIŞKAN TASARIM
Daha iyi tutuş hissi

1 SN’de KÜRLEME
2mm reçine



Yükseltilmiş yoğunluk

180 €
+KDV
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