
DENUMIRE NR. REF. DUO
EU-
ROPA PARIS mini

PRET RON fara 
TVA

Suport pentru lampa 
frontala (carlig), nu este 
automat instalat in suportul 
instrumentului)

0110-20081 X X X X 304

Suport pentru lampa 
frontala, reglabil in inal>me 
si inclinare, nu este au-
tomat (instalare in spatele 
unita>i sau in zona de lucru 
din partea frontala)

0110-20083 X X X X 1336

Suport pentru lampa 
frontala (carlig), nu este 
automat (suport magne>c)

0110-20084 X X X X 304

Suport pentru lampa 
frontala, pornire/oprire au-
tomata, reglabil in inal>me 
si pivotant, pentru lampi cu 
lumina rece (instalare in 
spatele unita>i sau in zona 
de lucru din partea frontala)

0110-20080 X X X X 2834

Suport pentru lampa 
frontala, pronire/oprire au-
tomata, reglabil in inal>me 
si pivotant, pentru lampi 
frontale CLAR (6V) ( insta-
lare in spatele unita>i sau in 
zona de lucru din partea 
frontala)

0110-20090 X X X X 2834

Suport magne>c pentru 
camera video 0110-20082 X X X X 162

Suport de microscop pentru 
microscoape Zeiss (instalare 
pe unitatea de tratament)

0110-70000 X X X _____ 3171

Suport de microscop pentru 
microscoape KAPS (insta-
lare pe unitatea de trata-
ment)

0110-70100 X X X _____ 3171

Suport de microscop pentru 
microscoape Ecleris (insta-
lare pe unitatea de trata-
ment)

0100-70200 X X X _____ 3171



Suport monitor pentru 
monitoare TFT de la 10'' 
pana la 19'' (instalare pe 
coloana microscopului sau 
pe coloana stand)*

0100-71000 X X X _____ 1417

Coloana stand pentru brate 
pivotante (instalare pe uni-
tatea de tratament)

0110-71030 X X X _____ 1485

Coloana stand + suport 
monitor pentru monitoare 
TFT de la 10'' pana la 
19'' (instalare in unitate)*

0110-71035 X X X _____ 2362

Brat rota>v cu placa de de-
pozitare, dimensiunea 2 
(instalare pe coloana micro-
scopului sau coloana 
stand)*

0110-71041 X X X ____ 3510

Brat rota>v cu placa de de-
pozitare, dimensiunea 1 
(instalare pe coloana micro-
scopului sau coloana 
stand)*

0110-71042 X X X ____ 3510

Suport monitor pentru 
MODULA mini (instalare pe 
partea stanga)

0110-71025 ____ ____ ____ X 1485

Sertar pentru sterilizare UV-
C (in locul sertarului stan-
dard)

0110-91000 X X ____ ____ 3711

* Este posibil un singur brat pivotant pe coloana stand sau de 
microscop


