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stanie się 
ŚWIATŁO.
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STACJONARNE LAMPY DIAGNOSTYCZNE 
EL 10 LED

Lampa diagnostyczna diodowa HEINE EL 10 LED® 
Pod każdym względem najlepsza lampa z oświetleniem LEDHQ

Lampa diagnostyczna EL 10 LED wyróżnia się całkowicie homogenicznym polem 
oświetlenia. Natężenie światła można regulować w sposób płynny. Średnicę plamki 
świetlnej można swobodnie regulować w zakresie od 8,5 do 14 cm przy odległości 
roboczej 30 cm. Ergonomiczne uchwyty regulatorów umożliwiają intuicyjne i szybkie 
nastawienie potrzebnej jasności i wielkości pola oświetlenia. Smukła główka oświetlająca 
(o średnicy ok. 60 mm) umożliwia niemal współosiowe oświetlenie pola. 
 
Jasne i jednorodne oświetlenie. Perfekcyjne oświetlenie przy każdym badaniu 
diagnostycznym.
Jest LED. I jest LEDHQ. HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko 
najlepszy produkt jest wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od 
intensywności światła do płynnej regulacji jasności, od odprowadzania ciepła do 
współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko możliwe. To właśnie nazywamy 
LED w jakości HEINE – lub LEDHQ.  
Trzy rodzaje mocowania. Uchwyt mocujący do ściany, uchwyt mocujący do blatu 
stołu, metalowy statyw na kółkach.
Solidna konstrukcja. Gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i wysoką moc 
oświetlenia przez wiele lat.
Higiena. Hermetyczna budowa ułatwia czyszczenie oraz dezynfekcję lampy.
Giętkie ramię typu „gęsiej szyi”. Łatwe i intuicyjne nastawienie pozycji oświetlenia.
Elektroniczny system kontrolny. Monitoruje wszystkie funkcje i gwarantuje 
bezpieczeństwo użytkowania.

Lampa diagnostyczna EL 10 LED LED

z mocowaniem do ściany [ 01 ] J-008.27.001
z uniwersalną klamrą mocującą do stołu / biurka / szyny [ 02 ] J-008.27.002
z metalowym statywem na kółkach [ 03 ] J-008.27.003

Uniwersalny uchwyt mocujący do stołu do EL 10 LED J-000.27.013
Metalowy statyw na kółkach z klamrą mocującą do lampy EL 10 LED 
(wysokość 80 cm) Y-096.50.010
Uchwyt mocujący do statywu [ 04 ] J-000.27.014

Standardowe napięcie elektryczne 230 V. 
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STACJONARNE LAMPY DIAGNOSTYCZNE 
EL3 LED

Lampa diagnostyczna diodowa HEINE EL3 LED 
Jasne oświetlenie diodowe w jakości LEDHQ 

Po prostu jasna. Lampa EL3 LED zapewnia jasne, oświetlenie dokładnie tam, gdzie  
jest to potrzebne, a jednorodność strumienia światła pomniejsza niepożądany efekt 
ewentualnych cieni. 
Jest LED. I jest LEDHQ. HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko 
najlepszy produkt jest wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od 
intensywności światła i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak 
wysoki, jak to tylko możliwe. To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LEDHQ. 
Oświetlenie bezcieniowe. Kompaktowa główka oświetleniowa (Ø ok. 60 mm)  
na giętkiej szyi pozwala na wygodne i dokładne nakierowanie strumienia światła, 
istotne szczególnie w trudnych sytuacjach badawczych. Optymalne ustawienie lampy 
eliminuje niepożądane cienie w polu pracy.
Bez konieczności konserwacji i serwisowania, łatwa do utrzymania w czystości. 
Zamknięta główka lampy, zimna w dotyku podczas świecenia, jest bezpieczna i łatwa 
do dezynfekcji.
Optymalne nastawianie strumienia światła. Lekka główka lampy i stabilna gęsia 
szyja umożliwiają łatwą regulację ustawienia lampy do żądanej pozycji i jej utrzymanie.
Różne sposoby montowania: do ściany, z uchwytem do blatu stołu lub na statywie 
jezdnym.




