
LÂMPADA DE FENDA

XL-1

de garantia
3 anos



LÂMPADA DE FENDA XL-1

MICROSCÓPIO

Oculares

Aumentos

Ajuste de dioptrias

Campo de visão

Faixa de ajuste PD

Distância de trabalho

ILUMINAÇÃO

Largura da fenda

Comprimento da fenda

Filtros

Ângulo de Iluminação

Tipo de Iluminação

BATERIA

Voltagem

Autonomia

CARREGADOR

Voltagem de entrada

Voltagem de saída

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Maleta de alumínio tipo Case

Bateria e carregador

Suporte de testa

Barra para ajuste de dioptria

Manual de instruções

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Ocular de 16x

Bateria reserva

10x, 16x ( opcional )

10x, 16x ( opcional )

  7D

o 10mm
50 - 70mm ( c / ocular de 10x )
55 - 70mm ( c / ocular de 16x )

80mm

0 - 11mm possível ajuste passo a passo

11mm

Azul cobalto, verde e livre de calor

No nível de circunferência   30

LED de alta luminosidade ( branco )

Bateria Li-ion 7.4V  680mAh 

Aprox. 2hs c/ iluminação máxima 

AC 100 - 240V 60 - 50Hz

DC 12V  500mAh

o

LED BRANCO DE ALTA LUMINOSIDADE
A luminância de aproximadamente 10.000lux é assegurada através da utilização do sistema de LED de
alta luminosidade. 
* A vida útil de um LED é igual ou superior a 50.000 horas. 

A XL-1 foi a primeira lâmpada de fenda portátil do mundo a adotar o sistema de iluminação
por LED branco de alta luminosidade. Isto fez com que praticamente acabasse os problemas
com troca de lâmpadas queimadas, além de permitir uma alta autonomia da bateria.

LUZ DE FENDA NÍTIDA
Através da iluminação por sistema de LED, obtém como resultado uma iluminação nítida. A largura
de fenda também pode ser ajustada livremente.   

EQUIPAMENTO MUITO LEVE
Visando o seu uso prolongado, o equipamento foi desenvolvido com ênfase no conforto do médico,
pesando apenas 700g ( incluindo bateria ).

FILTROS
Você pode selecionar entre os diversos filtros como: azul cobalto, verde e livre de calor.

BATERIA
Possui autonomia de aproximadamente 2hs de uso contínuo
( bateria completamente recarregada e com máxima iluminação ) 

Bateria Li-on
7.4V  680mAh 

Maleta de
alumínio
tipo case

(acessório 
incluso)

As operações de
LIGA / DESLIGA
são facilmente
executadas ao

pressionar o botão

Design e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio


