
Dva režimy, jedno zaõízení,
jeden põístup.

Labolight DUO
od GC

LED Dual Mode PolymeraËní
jednotka pro nepõímé

kompozitní práce



Nejnovêjší LED technologie

Zaõízení Labolight DUO, vybavené 
LED technologií o dvojí vlnové délce, 
lze použít ke spolehlivé a dokonalé 
polymeraci všech GC fotokompozit-
ních materiálû.
Umožñuje to vlnová délka v rozmezí 
380 nm - 510 nm s výkonovými vrcholy 
na hodnotách:

• 465 nm-485 nm (12 modrých LED diod)
• 390 nm-400 nm (3 fialové LED diody)

Tato technologie zajiš†uje optimální 
vytvrzení všech svêtlem polymerujících 
dentálních materiálû, zatímco vysoký 
výkon redukuje poËet polymeraËních 
cyklû.

Automatizovaný otoËný 
systém  

Reflexní deska úËinnê napomáhá 
distribuci veškerého svêtla, Ëímž 
dochází k efektivnímu nasvícení 
vašich prací ze všech stran 
OtoËný podstavec tak zajiš†uje 
rovnomêrné a bezchybné vytvrzování 
umístêných objektû bêhem celého 
polymeraËního cyklu. 

Kompaktní a ergonomický design  

Põístroj GC Labolight DUO je nejen 
schopen zvládnout takõka každý 

váš polymeraËní úkol, navíc i dobõe 
vypadá. Zaõízení získalo ocenêní 

za design, vyniká moderními 
ladnými tvary a hladkými povrchy, 

což usnadñuje jeho Ëištêní. Díky 
kompaktním rozmêrûm nezabere ve 

vaší laboratoõi mnoho místa.

Design põístroje se odráží 
i v jeho funkËnosti: ovládání je 

velmi snadné a intuitivní a vnitõní 
Ëásti jsou jednoduše põístupné díky 

širokému vstupnímu otvoru.
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GC Labolight DUO

Doba, kdy jste ve své laboratoõi potõebovali dvê polymeraËní zaõízení (jedno pro mezipolymeraci a druhé pro 

polymeraci koneËnou), je již minulostí. SpoleËnost GC nyní nabízí nejmodernêjší multifunkËní polymeraËní 

zaõízení pro zubní techniky, kombinující 2 polymeraËní režimy: põedpolymeraci (step mode) a finální polymeraci 

(full mode)

GC Labolight DUO

Full mode

Step mode


