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Věc: nabídka OPG RTG Castellini X-Radius Compact
X-Radius Compact je vybaven inovativní technologií rozpoznávání morfologie
(Morphology Recognition Technology – MRT), která automaticky nastaví
všechny potřebné parametry, aby byla zajištěna optimální expozice.
Přednosti:
 Minimální rozměry.
 Snadné nastavení.
 Rychlé snímkování.
 3 poziční lasery.
 Ergonomická a pevná podpora pacienta.
 15 různých diagnostických programů.
 Přímé připojení do lokální počítačové sítě.
 Dvourychlostní vertikální motorizace.
Technické parametry:
Typ:
panoramatické snímkování dospělí + děti
QuickPAN – rychlý snímek s malou dávkou
MultiPAN – zvýraznění klinických detailů
temporomandibulární klouby
vedlejší dutiny nosní v horní čelisti
Nastavení pacienta:
3 poziční lasery
Senzor:
CMOS
Snímek:
PAN standard 15cm x 28cm
Soubor:
max. 7,5 MB
Rozlišení:
5 až 7 řádků/mm
Dynamický rozsah:
14 bit (16383 odstínů šedé)
Čas expozice:
3 až 13 sekund
Efektivní dávka:
PAN 6,7 Sv
Výška:
1661mm až 2281mm
Šířka:
max. 872mm
Hloubka:
max. 1101mm
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Dodávka v ceně obsahuje:

Castellini X-Radius Compact panoramatický OPG s nohou, upevnění do podlahy a zdi.

Montáž a instalaci, propojení do místní sítě, kabeláž.

Obslužný server (PC) s nainstalovaným softwarem včetně monitoru, klávesnice a myši.

Ovládací tlačítko s akustickým i světelným signálem.

Zobrazovací software iRys pro neomezený počet PC v síti vč. instalace a oživení.

Propojení na ambulatní program (Dentist+, PC Dent, Medicus atd.).

Ceníková cena s uvedenou výbavou:
Akční cena „jaro 2020“:

982.520,- Kč
399.000,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%, montáže, dopravy na místo montáže, zaškolení obsluhy.
Záruka: 2 roky.
Příplatky
Základna pro volné postavení do prostoru (bez fixace na zeď)...........................................................+19.400,- Kč
„Zlatá edice“ horní kryt ve zlatém provedení namísto modrého...........................................................+3.900,- Kč
Druhá konzole pro fixaci na zeď (není pak nutno připevňovat do podlahy).........................................+1.800,- Kč
Konzole pro montáž 45° (umístění do rohu)..........................................................................................+3.200,- Kč
Set pro kalibraci OPG (doporučujeme pořídit kvůli pravidelným zkouškám stálosti!!).......................+6.400,- Kč
Stolička Castellini pro snímkování v sedě...........................................................................................+15.800,- Kč
Naše firma je připravena Vám v případě zájmu zprostředkovat leasing či úvěr s minimálními nároky na Vaši administrativu
od společnosti Raiffeisen Leasing.

OBJEDNÁVKA DLE VÝŠE UVEDENÉ SPECIFIKACE:
Vhodný termín montáže (od-do): .................................................................................................
Příplatkové příslušenství: .............................................................................................................

Celková cena vč. příplatků a slev: ............................................... vč. 21% DPH
(slovy: ...........................................................................................................................................)
Závazně objednávám v uvedené konfiguraci

V ....................................., dne ...........................

............................................................
razítko + podpis
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