RÖNTGEN TOTAALPAKKET

Compleet pakket, geen omkijken meer naar!
SATELEC

X-MIND DC
De X-Mind levert, dankzij een 0,4 mm brandpuntsafstand, een uitstekende
scherptediepte. Het duidelijke en eenvoudig te bedienen display biedt voor
elke foto de juiste instellingen.
•
•
•
•
•
•

Foto’s van zeer scherpe kwaliteit
Zeer korte belichtingstijden
Gemakkelijke en soepele positionering
Programmeerbare en personaliseerbare timer
Sneltoets voor digitale of traditionele foto’s
Armlengte: diverse lengtes leverbaar

In combinatie met
ACTEON

PSPIX2
Nauwkeurige, duidelijke en contrastrijke afbeeldingen voor een betrouwbare
diagnose. De PSPIX2 is compact en elegant ontworpen. Hij is snel en direct en
krijgt binnen enkele seconden een afbeelding op uw computer.
•
•
•
•
•
•

Compact design
Eenvoudig in gebruik
Beelden in enkele seconden en in perfecte kwaliteit
Herbruikbare plaatjes
Diverse afmetingen leverbaar
Wordt ook bij ACTA gebruikt

RÖNTGEN TOTAALPAKKET

Satelec X-Mind DC, Acteon PsPix2, inclusief plaatsing, wetgeving (KEW)
en koppeling met de patiëntensoftware.
KOPEN?

€ 7.995,-

LEASEN?

36 maanden

48 maanden

€ 285,- € 218,-

Prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Excl. voorbereidingskosten (deze
kunnen worden meegefinancierd).
Leasetarieven zijn onder
voorbehoud van rentewijzigingen.

DIPLOMAT

DA170
Met Diplomat heeft u een zeer degelijke, sterke, betrouwbare en betaalbare
stoel in huis. De vrijhangende stoel zorgt voor een ruimtelijke blik. De unit
is opgebouwd uit vooral metalen onderdelen, de aanwezige kunststofonderdelen zijn bestand tegen optredende kleurverschillen door
bijvoorbeeld lichtinval of schoonmaakmiddelen.
De stoel is door de multifunctionele afzuigarm links- en
rechtshandig te gebruiken en heeft meerdere opties.
•
•
•
•

Uitgerust met alle bekende merken
Alle behandelunits zijn voorzien van LED verlichting
Draadloos voetpedaal beschikbaar bij Premium modellen
Volledige service en onderhoud

Combineren?
Dat kan met deze combinatie afzuigmotor / compressor in een
geluidsarme kast!

DIPLOMAT DA170
SAMEN VOOR

AFZUIGMOTOR

COMPRESSOR

€ 15.845,-

ZOEKT U EEN BETAALBARE OPLOSSING?

Wij kunnen u een betaalbare oplossing bieden voor oa. sterilisatie, meubilair of machineruimte.
LEASEN?

Dat kan natuurlijk ook, vraag naar de mogelijkheden.

GRONINGEN
Gotenburgweg 48a
9723 TM Groningen
050 - 747 0000
groningen@hofmeester.nl

WWW.HOFMEESTER.NL

Wij kunnen u zeer aantrekkelijke
leasetarieven en/of betaalbare
oplossingen bieden!
Vraag, Mike van den Hoed naar de mogelijkheden.

