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LM-PROPOWER ULTRALED

Destartarizador piezoelétrico + jacto de bicarbonato.

Modelos:
• LM-ProPower CombiLED LM 10074
• (conector de água da torneira)

• LM-ProPower CombiLED LM 10075
(dispensador de líquido)

Os dispositivos LM-ProPower foram concebidos para a utilização mais exigente. A

série ProPower da LM é devotada à ergonomia e responde a todas as

necessidades de tratamentos com utilização de ultrassons em dentisteria

moderna, aliando conforto, adequabilidade, excelente visibilidade e controlo

adequado de potência, proporcionando tratamentos absolutamente indolores.

O dispositivo LM-ProPower CombiLED alia as funções do jacto AirLED e do

destartarizador UltraLED num dispositivo versátil, que pode ser usado para uma

ampla gama de tratamentos e polimento. É indiscutivelmente um dispositivo de

última geração, aliando potência e máxima suavidade.
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Dados técnicos:

• L x L x A: 270 x 140 x 165 mm (sem frasco e recipiente para pó).
• Peso: 3400 g.
• Voltagem: 100 Vac, 50–60 Hz; 115 Vac, 50-60 Hz; 230 Vac, 50–60 Hz.
• Cabo de alimentação: separado com plugue de proteção à terra.
• Consumo de energia:máx. 40 VA.
• Consumo de energia do escalonador: máx. 24 VA.
• Potência de saída do escalonador: máx. 10 W (24–28 kHz, sintonização

automática).
• Pressão de fornecimento de água: 1–10 bar (0,1–1,0 MPa, 14,5–145 PSI)

com abastecimento de água externo.
• Consumo de água: 10 a 50 ml / min.
• Volume de garrafa: 500 ml (abastecimento de água interno).
• Pressão de suprimento de ar: 4 - 10 bar (0,4 - 1,0 MPa, 58 - 145 PSI).
• Consumo de ar: máx. 20 l / min.
• Capacidade do recipiente em pó: 40 g.
• Tudo incluído CombiLED IntroKit.
• 5 x azul ErgoGrip.
• 3 x ponta ultra-sónica (PE-37, -40H, -41PS).
• 3 x chaves de torque.
• 1 x bocal.

Todos os dispositivos LM-ProPower estão disponíveis com conector de água

da torneira ou com o dispensador de medicamentos/água de conexão

rápida e podem ser integrados na sua unidade dentária.


