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inFire HTC - A NAGYKAPACITÁSÚ SZINTEREZÕKÁLYHA

Sikerre programozva.
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A tökéletes kombináció: inFire HTC és inLab
Az inFire HTC magas hõmérsékletû kályha tökéletes kiegészítõ
a moduláris inLab rendszerhez. Ideális inCoris ZI és inCoris AL
váz kerámiák szinterezéséhez, de más az inLab rendszerben
megmunkálható szinterezhetõ kerámiákhoz is van elõre
beállított programja. Nagy méretû égetõ kamrája ellenére az
inFire nagyon kis helyen is elfér. Ez azt jelenti, hogy értékes helyet
takaríthat meg és ugyanakkor megnõ termelési kapacitása.

A szinterező kályhát, csiszolóegységet
és szkennert tartalmazó moduláris
inLab rendszer.

A felhasználóbarát verzérlőpanel.
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Az olvasztótégely fogantyú és tartó
könnyű kezelést biztosít.

1 Nagy kapacitású égetõ karma
Az égetõ kamra mérete 130 mm × 80 mm. Ez azt jelenti,
hogy két tégelyt is egymásra helyezhet, így megduplázva a
kapacitást.

4 Könnyû kezelés
A programok kiválasztása az egyértelmûen struktúrált
megjelenítésnek és a gombok kézenfekvõ beosztásának
köszönhetõen rendkívül egyszerû.

2 Kompakt tervezés
Az inFire HTC rendkívül kompakt és beépített adapterrel
rendelkezik. Ezzel értékes helyet takarít meg

5 Egyszerû tégely kezelés
Hasznos kiegészítõk: az olvasztótégely fogantyú és tartó
könnyû kezelést biztosít.

3 Anyagok széles skálájához programozva
Egyedülálló: az inFire HTC kályha elõre beállított
programokkal bír az inLab rendszerben megmunkálható
minden szinterezhetõ kerámiához. Ideális inCoris ZI és inCoris
AL anyagok kidolgozásához.

6 Éjszakai szinterezés
Az idõzítõ funkció segítségével a szinterezési eljárás
gazdaságosan, az éjszaka folyamán végrehajtható.
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SIRONA - EGYEDÜLÁLLÓ, VILÁGSZERTE ISMERT RENDSZEREK SZAKÉRTÕJE A FOGÁSZATBAN
A Sirona fogászati felszerelések igen széles skáláját fejleszti és gyártja, beleértve a CAD/CAM
rendszereket a fogászati rendelõk (CEREC) és fogtechnikai laborok (inLab) részére, Kézidarabokat
és Higiéniai rendszereket, Kezelõegységeket és Röntgen rendszereket. A Sirona csúcsminõségû
termékeket állít elõ, melyek használata garantáltan egyszerû és messzemenõen megtérítik a beléjük
fektetett tõkét - elõny a praxisnak, segítség a páciensnek. Velünk minden kihívással sikeresen
szembenézhet, bízzon az általános tapasztalatban, mely szerint: Nagyszerû nap lesz. A Sironával.

A Sirona termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:
GlobDent Kft szerviz és telephely - Szélső sor 43 • H-2600 Vác
Tel.: +36 27 502 800 • Fax: +36 27 502 801 • E-mail: globdent@vnet.hu
GlobDent Kft bemutatóterem - Visegrádi u. 82.b • H-1134 Budapest
Tel.: +36 1 801 2105 • Fax: +36 1 801 2797 • E-mail: info.globdent@comunique.hu • www.globdent.hu
Sirona Dental Systems - Fabrikstrasse 31 • D-64625 Bensheim
Tel.: 0180 1889900 • Fax: 0180 5544664 • E-mail: contact@sirona.de • www.sirona.com
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