Mobilność i jakość stały się one.
Nowy dermatoskop HEINE DELTAone.

Mały na zewnątrz, duży w środku.
Nowy dermatoskop HEINE DELTAone.

Wyjątkowo ostry obraz
dzięki nowemu
achromatycznemu
układowi optycznemu
HEINE

Polaryzacja eliminuje
olśnienia i odblaski

Szybka zmiana
pomiędzy trybem
kontaktowym
a bezkontaktowym

Doskonałe
odwzorowanie
kolorów dzięki LEDHQ

Pasuje do
każdej kieszeni

Dokumentacja cyfrowa
z wyjątkową aplikacją
HEINE DERM
lub systemem
HEINE Cube**

DELTAone edycja Standard (czarno-srebna) z płytką kontaktową ze skalą, przewód USB
z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną, twarde etui

K-210.28.305

DELTAone edycja White (biało-srebna) z płytką kontaktową ze skalą, przewód USB
z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną, twarde etui

K-211.28.305

Akcesoria i pozostałe produkty na stronie heine.com/en/DELTAone
* Dostępne nie we wszystkich krajach.
** Apple iPhone nie wchodzi w zakres dostawy. Apple, logo Apple i iPhone są znakami towarowymi ﬁrmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
App Store to znak usługowy Apple Inc.
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Bateria akumulatorowa z technologią litowo-jonową:
brak efektu pamięci; można bezpiecznie ładować baterię
akumulatorową niezależnie od jej stanu naładowania
Mała płytka kontaktowa dla trudno dostępnych zmian
barwnikowych
3 możliwości cyfrowej dokumentacji:
- Z wyjątkową aplikacją HEINE Derm App dla iPhone**
od wersji 6 wzwyż: mapa ciała, folder pacjenta, funkcja e-mail
- Bezprzewodowo z systemem HEINE Cube dla maksymalnie
10 lekarzy i dermatoskopów HEINE
- Konwencjonalne obrazy cyfrowe z wieloma popularnymi
smartfonami

Zastrzegamy prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Krystalicznie czysty obraz, zarówo przy bliskiej jak i dalszej
odległości pracy
Rzeczywiste pole widzenia 21 mm (soczewka Ø 22 mm)
Regulacja natężenia światła: 3 poziomy jasności
Powiększenie 10 x
Brak ryzyka krzyżowej kontaminacji: sterylizowalna płytka
kontaktowa ze skalą
Kompensacja dioptrii
Przełączanie między światłem spolaryzowanym
i niespolaryzowanym za naciśnięciem przycisku = funkcja
przełączania. Więcej informacji na stronie heine.com/en/Toggle

