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Syncrus GLX křeslo  
HLX Full nástrojové rameno 
LED PLUS OP světlo - 35.000 LUX 
Syncrus Alcance 3T plivátkový blok  
 
Volitelné sady: 
Multimediální sada – monitor, intraorální kamera  
Bělící lampa LED CL Alcance 
 
Vlastnosti 

 
Projektováno podlemezinárodních standardů kvality,  Syncrus HLX Full Laser Electronic disponuje moderní  
technologií a  novinkami od firmy Gnatus 

 
Barevný vzorník  

 
Široká nabídka moderních a pastelově atraktivních barev polstrování: 
bílá, žlutá, oranžová, salmon růžová, modrá, navy modrá, zelená, tmavá zelená, metalická červená, 
metalická zelená, metalická navy modrá, metalická nebesky modrá, metalická růžová, metalicky měděná 
 
 



Dentální křeslo 
 

Syncrus GLX křeslo  
Ergonomický tvar  
Synchronizovaný pohyb sedáku a opěrky zad s Trendelemburg polohou  
Snadná aktivace funkcí  
Anatomická záda poskytují perfektní polohu pro pacienta  
Výškově nastavitelná a snadno ovladatelná opěrka hlavy 
 
Integrovaný nožní ovladač  
 
Specielně vyvinutý unifikovaný systém ovládání nožním spínačem – aktivace a programování pohybu křesla, 
spínání a nastavení intenzity LED OP světla, plynulá regulace výkonu jednotlivých nástrojů, bezpečnostní 
spínač blokace pohybu křesla, plovatková poloha 
 
Rameno nástrojů 

 
HLX Full Laser Elektronik nástrojové rameno 
1 3-funkční stříkací pistole  
2 světelné hadice Midwest  
1 světelná hadice MM Bien air  
-široký a plynulý rozsah otáček (100 – 40000 otáček) 
1 sonický odstraňovač zubního kamene  
 
Ovládací panel s hlavními ventily, tlakoměrem a vypínačem. 
Vhodné pro hygienu, ale  i náročné stomatology.  
 
Centrální ovládací panel s prvky ovládání:  
Tlačítka ovládání pohybu křesla   
Bezpečnostní stop tlačítka pohybu křesla se světelnou signalizací  
Negatoskop  
Bio-systém vnitřní dezinfekce nástrojů a hadic   
Programovatelný oplach plivátka  
Programovatelné plnění kelímku  
poloha vyplachování pacienta s návratem do poslední pracovní polohy  
Funkce perio/endo/scaler multifunkční OZK 
 
Operační světlo  

 
LED PLUS OP světlo - 5 Led  
Nejvyšší kvalita barvy světla  
Koncentrované světlo s přesným ohniskem bez ohřevu – 5 LEDek  
Zvýšená kvalita diagnostiky  
LED: dlouhá životnost (více než 50,000h), nižší spotřeba a vyšší intenzita 
 
Plivátko  

 
Syncrus Alcance 3T plivátko  
 
Sací sada CATTANI s 2 sacími koncovkami (Ø 11 and Ø 17mm)  
 
Vyjímatelný filtr, zabezpečující základní hygienu odsávacího systému 
 


