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Samostatné, silné a pružné: 
turbínky Alegra LED

Typy s LED TE-97 C LED G TE-98 C LED G
Typy bez osvětlení TE-97 C* TE-98 C* TE-95**

Kvalita osvětlení: denní světlo denní světlo –

Velikost hlavičky (Ø mm): 10,4 12,2 12,2

Výkon (W): 14 16 16

Otáčky (ot./min.): 390.000 330.000 330.000

Max. délka rotačních nástrojů (mm): 21 25 25

Kuličkové ložisko: keramika keramika ocel

Rozprašování: trojité trojité jednoduché

Sterilizovatelné LED turbínky s integrovaným generátorem
pro plně nezávislou kvalitu denního  světla v  oblasti
použití: s turbínkami Alegra pracujete okamžitě 
s neutrálním bílým světlem 5500 kelvinů - je jedno, 
zda má Vaše dentální jednotka zdroj světla. Jednoduše
nasadíte a vidíte lépe. Důvodem je malá, nesmírně
výkonná světová novinka: generátor, umístěný přímo 
v turbínce, pracující na principu dynama jízdního  kola. 
Pro světlo zítřka na jednotkách dneška.

Turbínky Alegra LED jsou samozřejmě kompatibilní jak 
s nejroz šíře nějšími spojkami, tak i s pevnými přípoji. 
A nadprůměrně dlouhé. Díky keramickým  kuličkovým
ložiskům pro mimořádně vysokou životnost.

**Turbínka TE-95 je k dispozici výhradně s možnostmi  připojení W&H
RotoQuick®, 2(3)-otvorové Borden nebo standardní 4-otvorové.

Multiflex ® je registrovaná známka společnosti Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach; Mach® a QD-J® jsou registrované známky
společnosti Nakanishi Inc.; Unifix® je registrovaná známka společnosti Bien-Air Dental S.A; Sirona® je registrovaná známka společnosti 
Sirona Dental Systems GmbH.

> W&H Roto Quick®
> KaVo Multiflex®

> NSK-Mach®
> NSK QD-J®

> Bien Air Unifix®
> Sirona®

> 2(3) Borden
> Standardní 

4-otvorové

Kompatibilní s:Provozní tlak 2,5 – 2,8 bar. 
*K dostání rovněž s ocelovými
kuličkovými ložisky.



Kolénkové násadce Alegra poskytují denní 
světlo nejlepší kvality - nezávisle na tom, zda je Váš motor
vybaven zdrojem světla nebo ne. Protože stejně jako 
turbínky, i kolénkové násadce ze systému Alegra LED 
disponují integrovanými generátory a poskytují Vám 
tak neutrální bílé světlo a daleko lepší osvětlení než
srovnatelné zdroje světla.  

Kromě toho kolénkové násadce Alegra přesvědčí svojí 
snadnou ovladatelností a odolností. Protože LED je konec
konců světlem budoucnosti.

Samostatné, odolné, snadno ovladatelné: 
kolénkové násadce Alegra LED

Typy s LED WE-99 LED G WE-56 LED G WE-66 LED G
Typy bez osvětlení WE-99 A WE-56 A WE-66 A HE-43 A

Kvalita osvětlení: denní světlo denní světlo denní světlo –

Převodový/redukční
poměr: 1 : 4,5 1 : 1 4 : 1 1 : 1

Velikost hlavičky (Ø mm): 10,1 10,1 10,1 –

Výška hlavičky s vrtáčkem (mm): 22,3 20,7 20,7 –

Rotační nástroje 
Ø / max. délka (mm): 1,6 / 25 2,35 / 34 2,35 / 34 2,35 / 50

Rozprašování: trojité jednoduché jednoduché jednoduché

Možnost připojení:
> Přípojka ISO



Tajemství za tímto objevem?

Chcete LED s kvalitou denního světla? 
Od této chvíle už k tomu nepotřebujete ani jednotku
se zdrojem světla. W&H pro Vás vytvořila úplně nový 
a kompatibilní systém s LED v kvalitě denního  světla. 

Úspěch přináší osvědčené jmé no: Alegra. Tajemství:
Nejmladší generace má integrovaný mini generátor
jako zdroj energie . Vaše nová Alegra s LED
generátorem  se hodí k nejběžnějším systémům –
dokonce k jednotkám bez zdroje světla.
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Vyobrazení je jen informativní.
Dodatečné vybavení a obsah zobrazených dílů příslušenství nejsou součástí dodávky.


