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Com o excecional sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER,
todas as cores naturais de dentes são selecionadas de
forma sistemática e reproduzidas na totalidade.

Conectar & começar

Fácil utilização

Fácil manejo

Nota importante: os nossos produtos devem ser utilizados de acordo com as informações de utilização.
Não nos responsabilizamos por danos decorrentes de manuseamento ou utilização
incorretos. Além disso, o utilizador tem a obrigação de verificar a adequabilidade do
produto à área de aplicação prevista antes da sua utilização. Declinamos qualquer
responsabilidade em caso de utilização do produto juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes, cuja utilização seja incompatível e/ou não permitida em conjunto com o nosso produto. Além disso, a nossa responsabilidade pela
exatidão destes dados é independente da base jurídica e, nos limites juridicamente
admissíveis, está limitada, em qualquer circunstância, ao valor dos produtos fornecidos conforme fatura, sem IVA. Em particular, e na medida do legalmente admissível,
não assumimos qualquer responsabilidade por perdas de lucro, danos indiretos, danos
consequenciais ou reclamações de terceiros contra o comprador. A reivindicação de
indemnizações por danos imputáveis (Culpa na formação dos contratos, violação positiva dos termos do contrato, atos ilícitos, etc.) tem lugar apenas em caso de dolo ou
negligência grosseira. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto.
Publicação destas informações de utilização: 10/14
Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação destas informações
de utilização. Poderá aceder à respetiva versão atualizada em www.vita-zahnfabrik.
com
A VITA Zahnfabrik está certificada de acordo com a Diretiva relativa a Produtos Médicos
e os seguinte produtos possuem a marca CE
VITA V60 i-Line®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Alemanha
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Linha de assistência: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik
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Tecnologia comprovada para todas as
necessidades

VITA shade, VITA made.

VITA V60 i-Line – Incondicionalmente, um verdadeiro clássico.
®

VITA V60 i-Line - Suas Vantagens
®

1. Fácil de utilizar: o painel touchscreen e o menu de navegação autoexplicativo
facilitam muito o trabalho com o V60 VITA i-Line. O design minimalista e uma
técnologia robusta atraem o foco para uma função central: o procedimento de
queima confiável.
2. Instalar & começar: sem processos de instalação complicados - basta
conectá-lo, ligar e começar a trabalhar!
Excelentes resultados de queima

3. Feito na Alemanha: excelência em engenharia e ótima qualidade.
4. Qualidade VITA: materiais de qualidade superior e componentes com um único
objetivo: confiabilidade incondicional!
5. Manejo amigável: construção modular, acesso fácil a todas as peças de
reposição e uma ordem ímpar para facilitar o serviço e reduzir seus custos.

Programas de base, serviço e controle paticularmente de
fácil utilização

6. Forno cerâmico de alto desempenho: uma verdadeira força de trabalho.
Extremamente robusto, proteção integrada contra picos de energia e uma mufla
de quartzo especialmente duradoura.
7. Reduzida ao essencial: um conceito clássico e comprovado de forno, que
deliberadamente evita funções adicionais onerosas. Este aparelho concentra-se
em sua função básica, absolutamente confiável.

A VITA representa a mais alta qualidade e tecnologia comprovada no âmbito das
cerâmicas odontológicas e dos fornos para cerâmica dental. Com o V60 VITA i-Line,
a VITA leva em conta esses valores de forma consistente. O i-Line VITA V60 está
centrado em dois aspectos fundamentais: excelentes resultados de queima durante
um longo período de tempo e facilidade de uso.
Este forno odontológico foi desenvolvido com especial atenção na redução de
funções, focando-se somente nas essenciais, e na relação preço-qualidade
imbatível. O VITA V 60 i-Line convence com o seu painel touchscreen, sua superfície
de funcionamento autoexplicativa e a mufla de quartzo VITA de longa duração, que
oferece um resultado de queima perfeito. A estrutura de metal resistente e a tabela
de armazenamento integrados são extremamente duráveis e resistentes.
O VITA V 60 i-Line foi desenvolvido com base em pesquisas com clientes globais e
décadas de experiência do departamento de pesquisa e desenvolvimento VITA. O
resultado é um dispositivo que corresponde a todas as expectativas existentes para
um forno de cerâmica.

VITA V60 i-Line - Dados técnicos e propriedades
®

Propriedades técnicas
– Apropriado para todas as queimas cerâmicas odontológicas (incluindo dissilicato
de lítio e VITA SUPRINITY)
– Programas de serviços e de controle e monitoramento automáticos, tais como:
calibração automática de temperatura antes de iniciar o programa (VITA
AutoAdjust), controle automático de temperatura e de vácuo, além de memória
de dados interna
- Resolução rápida para as flutuações no fornecimento de energia
- Tempos de espera de vácuo ajustáveis
- Monitorização do elevador
– Posições de elevação ajustáveis individualmente para processos de pré-secagem
e de refrigeração de longa duração
– Programa integrado de resfriamento rápido
– VITA Energy Efficiency para eficiência energética certificada pela ATA
Dados técnicos
Largura

260 mm

Profundidade

420 mm

Altura

570 mm

Peso

18 kg

Caixa

Tabuleiro de aço, revestido a pó

Diâmetro da câmara de combustão

90 mm

Altura da câmara de combustão

55 mm

Temperatura máxima de queima

Max. 1200°C

Abastecimento de energia

230 Volt, 50 Hz ou
100/110 Volt, 50/60Hz

Absorção máxima de energia

Máx. 1,5 kW

Classificação

Classe de Segurança 1

