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SPECJALNEGORABATU*

DERMATOSKOP HEINE DELTA® 20 T

Najwyższa Jakość Obrazów i Swoboda Diagnostyki

TRWAŁOŚĆ:
>  HEINE Quality – Produkowane w Niemczech od 1946.

>  Optymalne odprowadzanie ciepła – Diodowe systemy oświetlenia 

wymagają rozwiązania problemu odprowadzenia wytwarzanego 

ciepła, aby była zapewniona ich długa żywotność z utrzymaniem 

cech oświetlenia i jakości. Starannie wybrane i zastosowane materiały 

konstrukcyjne, które rozpraszają emitowane ciepło w dermatoskopie 

DELTA 20 T gwarantują utrzymanie jakości i odpowiednie działanie diody 

przez cały czas użytkowania aż do 50 000 godzin.

WYKONANIE:
>  Precyzyjna optyka HEINE – Wysokiej jakości achromatyczny system 

optyczny zapewnianiezrównaną ostrość i rozdzielczość obrazu. System 

ogniskowania zapewnia powiększenia 10 x do 16 x co umożliwia 

rozpoznanie nawet najmniejszych szczegółów i struktur.

>  LED w jakości HQ – Nowy standard oświetlenia LED zapewniający 

optymalne natężenie, jednorodność i odwzorowanie kolorów dla 

właściwej diagnozy. Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. 

Temperatura koloru: typ. 5 000 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) 

typ. > 80.

FUNKCJE:
>  Przełącznik trybu oświetlenia pomiędzy spolaryzowanym 

a niespolaryzowanym – wygodna zmiana trybów oświetlenia za 

pomocą przycisku  – nie ma potrzeby zmieniania płytki kontaktowej. 

Pozwala to na rozpoznanie “objawu błyszczenia” podczas oglądania 

struktur krystalicznych i pseudoprosaków, co zwiększa możliwości 

diagnostyczne.

>  Opcjonalna mała płytka kontaktowa – Specjalna mała płytka 

kontaktowa służy do badania miejsc trudnodostępnych.

>  Możliwość dokumentacji cyfrowej – Podłącz do cyfrowej lustrzanki 

SLR najbardziej znanych marek za pomocą adaptera z optyką 

HEINE. Specjalnie zaprojektowane soczewki HEINE integrują aparat 

fotograficzny i układ optyczny DELTA 20 T, aby uzyskać możliwie 

najlepszą jakość cyfrowego obrazowania.

Cena 

detaliczna**

(z VAT)

-20%**

(z VAT)

Wybierz 

produkt

Zestaw zawierający: Dermatoskop DELTA 20 T z płytką kontaktową Ø 23 mm ze skalą mm, 

olejek dermatoskopowy 10 ml, 

skrócone kompedium dermatoskopowe, twarde etui

z rękojeścią bateryjną BETA (2,5 V) K-262.10.118 4 239,92 zł 3 391,13 zł ❒

z rękojeścią akumulatorową BETA 4 USB 

z ładowarką sieciową i przewodem USB
K-262.28.388 4 944,66 zł 3 955,72 zł ❒

z rękojeścią akumulatorową BETA 4 NT 

i ładowarką biurkową NT 4
K-262.24.420 5 657,57 zł 4 526,05 zł ❒

**Wymagania odnośnie uczestnictwa w promocji na drugiej stronie.  

Wszystkie powyższe ceny pozostają ważne w okresie promocji. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen. 



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany

Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0, Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 2 02, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

Twój dystrybutor: 

Prosimy o odpowiedź na poniższą ankietę służącą do oceny, jaka cecha dermatoskopu jest najważniejsza 

dla lekarza specjalisty. Prosimy o zaznaczenie tylko jednej z podanych opcji (Wykonanie, Funkcja, Trwałość) 

oraz o pisemną odpowiedź na końcowe pytanie:

❒    WYKONANIE: 

Podoba mi się dermatoskop HEINE DELTA 20 T, ponieważ posiada najwyższej klasy system optyczny. 

HEINE nie czyni kompromisów, aby zaoferować Najlepsze Rozwiązanie dla Prawidłowego Rozpoznania!

❒   FUNKCJE:

Podoba mi się dermatoskop HEINE DELTA 20 T, ponieważ umożliwia badanie w oświetleniu 

spolaryzowanym i niespolaryzowanym z wiernym odwzorowaniem kolorów.     

Ponad 70 lat doświadczenia w konstrukcji i wykonawstwie wysokiej jakości instrumentów medycznych 

ma znaczenie!

❒   TRWAŁOŚĆ:

Podoba mi się dermatoskop HEINE DELTA 20 T, ponieważ posiada 5-letnią gwarancję. 

Wysoka jakość instrumentu - w 100% „Made in Germany“ - jest istotną wartością!

Jaki nowy produkt HEINE powinno wykonać dla Ciebie w najbliższej przyszłości?

Imię, nazwisko i specjalizacja medyczna:

E-mail (opcjonalnie):

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Nienaruszalność i poufność Twoich danych osobowych są szczególnie ważne dla nas. Z tego powodu my będziemy posługiwać się tymi 
danymi zgodnie z wymogami prawa i zachowania prywatności i nie udostępnimy tych danych nikomu bez Twojej zgody. HEINE będzie zbierało, 
opracowywało i używało tych danych osobowych wyłącznie w celu tej promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest przedstawiciel HEINE w Polsce: PLUS ULTRA, ul. Na Szańcach 
22, 61-663 Poznań. Wszystkie te dane zostaną całkowicie usunięte w ciągu jednego miesiąca od zakończenia akcji promocyjnej.

Data i podpis: 

Oferta ważna od 12.05.2017 do 30.06.2017. 

* WYMAGANIA ODNOŚNIE UCZESTNICTWA W PROMOCJI:

PROMEDICA Mariusz Michalski

ul. Zbigniewa Cybulskiego 8

80-526 Gdańsk

www.medyczny.pl 

sklep@medyczny.pl

tel. 58 342 86 60, kom. 503 846 682

fax. 58 342 87 50


