Człowiek odbiera oczami 80% wszystkich bodźców. Takie czynniki jak temperatura
barwy, intensywność świecenia oraz kombinacja światła bezpośredniego i pośredniego
tworzą jakość oświetlenia i są niezwykle ważne nie tylko dla zapewnienia odpowiedniej
widoczności, ale mają także wpływ na psychofizyczny komfort użytkownika w jego
codziennej pracy. W przypadku stomatologów nie może być kompromisu jeśli chodzi
o ich najważniejsze narzędzie pracy, czyli wzrok.

Cennik lamp gabinetowych GComm (Włochy)

Nuvolina
LED Plus

Wysokość sufitu
Zużycie energii

Max jasność
Natężenie

Temperatura barwy
Współczynnik CRI (%)

Żywotność
Waga

Cena

2,4 - 3 m
160 W

5 000 lux / 0,85 m
20 700 lm

od 3 000 do 5 700 K
>90

50 000 h
10 kg

8 000 PLN

Lampa gabinetowa w technologii LED z płynną zmianą natężenia oraz temperatury barwowej światła.
Połączenie włoskiego dizajnu oraz nowoczesności. W komplecie elegancki pilot do bezprzewodowego
sterowania parametrami pracy lampy.

Nuvolina
LED

2,4 - 3 m
150 W

5 000 lux / 0,85 m
20 700 lm

5 700 K
>90

50 000 h
10 kg

6 000 PLN

Elegancka i nowoczesna lampa gabinetowa w technologii LED z możliwością ustawienia jasności.

Nuvolina
Light

2,4 - 3 m
326 W

5 000 lux / 0,85 m
20 700 lm

5 700 K
>95

15,5 kg

4 000 PLN

Nowoczesna lampa świetlówkowa. Statecznik stabilizowany elektronicznie pozwala na
natychmiastowe zapalenie światła bez typowego mrugania i stroboskopowego efektu.
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Warunki dostawy i płatności:
• Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
• Podane ceny są cenami PLN brutto, chyba, że przy cenie podano inaczej.
• Zamówiony sprzęt wysyłamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub własnym transportem.
• Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
• Ceny obowiązują do daty wydania następnego cennika.
• Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnej zmiany kursów walut.
• Zastrzegamy sobie prawo do zmian asortymentu i cen przed wydaniem nowego cennika, jak również do pomyłek i błędów w druku.

