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URZĄDZENIE PAROWE
OTTIMO PROFI DENT
• ciśnienie pary 8 bar • hydro-jet: funkcja ciśnieniowego spłukiwania gorącą wodą •
• praca ciągła • płynna regulacja strumienia wody i pary • wskaźnik ciśnienia •

Ottimo Profi Dent – urządzenie do czyszczenia parą
z przepływem ciągłym

OTTIMO PROFI DENT – marka stworzona przez profesjonalistów
dla branży stomatologicznej, wykorzystująca pierwotną siłę natury – parę
wodną, najbardziej efektywny sposób czyszczenia.
Decydujące zalety wykorzystania pary wodnej:
• higiena – działanie bakterio-, grzybo- i roztoczobójcze,
• zdrowie – czyszczenie przebiega w jednym cyklu bez udziału chemii,
zapobiega powstawaniu reakcji alergicznych,
• czystość – para pod ciśnieniem wymywa brud z miejsc trudnodostępnych.
Walory urządzenia OTTIMO PROFI DENT
• hydro-jet: funkcja ciśnieniowego spłukiwania gorącą wodą,
• wysokie, stałe ciśnienie pary,
• płynna regulacja strumienia pary i wody,
• w pełni zautomatyzowane wytwarzanie pary – technologia dwóch zbiorników,

Obudowa
Podawana ilość wody:
Ciśnienie
Zasilanie
Łączny pobór mocy
Materiał bojlera
Pojemność bojlera
Pojemność zbiornika zasobnikowego
Wytwarzanie pary
Temp. pary w bojlerze
Poziom alarmowy wody
Sygnalizacja gotowości do pracy
Niskie napięcie w uchwycie
Czas podgrzewania
Przewód zasilający
Regulacja strumienia
Wymiary (dł. x szer. x. wys.)
Waga netto
Posiadany certyfikat
Gwarancja

Stal nierdzewna
22 cc/min
8 bar
230 V / 50 Hz
3200 W
Stal nierdzewna AISI 304
2,6 l
5l
Przepływ ciągły
175°C
Alarm wizualny i dźwiękowy
Wizualna
9V
5 minut
7m
Płynna
322 mm x 365 mm x 330 mm
11,5 kg
CE
2 lata

• zautomatyzowany system napełniania kotła wodą, przyłącz wody nie jest konieczny,
• poręczny, niewielki uchwyt pozwala na dokładną pracę,
• sterowanie odbywa się za pomocą przycisku na uchwycie,
• kocioł grzewczy i grzałka wykonane ze stali szlachetnej wysokiej jakości sprawiają, że zespół grzewczy staje się odporny
na kamień kotłowy,
• obudowa ze stali szlachetnej.
Urządzenie parowe OTTIMO PROFI DENT ma szeroki wachlarz zastosowań w branży stomatologicznej i protetycznej.
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