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TANEO. Hoogwaardige kwaliteit verlichting voor visueel veeleisende taken
Tandtechnische laboratoria stellen hoge eisen aan
lichtkwaliteit. De vele ingenieuze eigenschappen van
het LED armatuur TANEO met knikarm is zeer
geschikt voor de behoeften van een werkplek in een
tandheelkundige laboratorium.
Hoge lichtkwaliteit
De geavanceerde reflectie en licht controletechnologie produceert een diffuus, homogeen licht
met zachte overgangen. TANEO verlicht dan ook de
ogen van de tandtechnicus bij het uitvoeren van de
veeleisende visuele taken. Het high performance anti
verblindingssysteem speelt daarbij ook een rol.
Meer individualiteit
Door middel van traploos dimmen met
geheugenfunctie kan de lichtintensiteit worden
aangepast aan elke visuele taak. TANEO heeft ook
goede uitgebalanceerde verbindingen voor
gebruiksvriendelijke bediening. Hij is eenvoudig aan
te passen, blijft stevig op zijn plaats. De meest
optimale instelling kan worden vastgezet, indien
nodig.

De voordelen op een rijtje:
- verbruikt 30% minder energie
- onderhoudsvrije LED technologie
- zeer goede kleurweergave
- uitstekend zicht
- oneindig dimmen
- ergonomisch gemak
- 3 lichtopbrengstniveaus (1400, 2600 of 3600 lux)
- maximale flexibiliteit
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Kleur herkenning en sterk licht
Met een vermogen van maximaal 3600 lux
zorgt de TANEO voor het beste zicht in het
laboratorium. En de hoge kleurweergave
index maakt het mogelijk kleuren te
herkennen en goed op elkaar af te stellen. En
dankzij de hoge kleurtemperatuur zijn
contrasten ook duidelijk zichtbaar.
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LICHT VOOR MIJ!
Licht speelt een zeer belangrijke rol in de ergonomie op de werkplek. Goede verlichting maakt het werk makkelijker en
vermindert de vermoeidheid van de ogen, wat vervolgens weer de resultaten van het werk verbetert. Als een toegevoegde
bonus, creëert licht sfeer en draagt bij aan een groter en beter gevoel van welzijn. Daarom biedt TANEO meer. Dit armatuur
is ook beschikbaar als armatuur om onder een kast te monteren, de uitklapbare versie die het mogelijk maakt uw
werkzaamheden vanaf de zijkant schaduw-vrij te belichten. Andere combinaties binnen de productlijn zijn ook mogelijk met
de TAMETO armaturen familie.

Voor meer informatie, neemt u contact met ons op via email of telefoon.
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