PRAGODENT

3d

Prezentace exponátů
v sekci Najdete na veletrhu

Vystavovatel / spoluvystavovatel __________________________________________________________________________________________

N a www.pragodent.eu můžete stáhnout formul ář v y pl ni tel ný na počí tači .

BONUSOVÁ PROPAGACE NA WEBU A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

uzávěrka objednávky 30. 9. 2019

Sekce Najdete na veletrhu na webových stránkách www.pragodent.eu jsou ideálním prostorem k uveřejnění zajímavých exponátů,
nových technologií či informací o nabízených službách, které budete ve svých expozicích prezentovat. Jako vystavovatelé i spoluvystavovatelé můžete představit své novinky a exponáty ještě před začátkem veletrhu. Poskytnuté informace budou využity také v rámci PR
kampaně.
Ukázka:
CEREC Primescan AC - zcela nový a jedinečný skener Dentsply Sirona
Zcela nový a jedinečný skener CEREC Primescan AC. Patentovaný princip skenování „High Frequency
Contrast Analysis“. Vysoce přesný senzor „Smart Pixel Sensor“ (zpracovává až 1 milion 3D bodů za
sekundu). Větší zorné pole s dynamickou čočkou, umožňující dynamické skenování až do hloubky
20 mm. Kontinuální nahřívání koncovky. Snímání pohybu. Automatické odstranění artefaktů měkké
tkáně v reálném čase během skenování.
Skeny jsou barevné, realistické, velice přesné a extrémně ostré, čímž je zajištěna vysoká ostrost hran,
která nakonec vede k přesnosti vhodné pro zhotovení dané náhrady. Software CEREC umožňuje navrhnout individuální náhradu a dále propojit skener s frézou nebo data odeslat do smluvní laboratoře.
Ergonomický design, dotykový display, integrovaná baterie s výdrží až 1 hodinu.
Více na www.dentalcadcam.cz

Název vystavovaného výrobku / technologie / služby (max. 80 znaků):

Popis exponátu / technologie / služby (max. 800 znaků) – charakteristika vlastností, uplatnění na trhu, přednosti:

Web (odkaz na podrobnou stránku s výrobkem):
Obrázek / fotografie: prosím zašlete v příloze – formát jpg, min. šířka 800 px
Souhlas s užitím obrázku/fotografie
Odesílatel příspěvku zasláním obrázku/fotografie potvrzuje, že zveřejněním nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či
oprávněné zájmy třetích osob. Odesílatel uděluje ABF, a.s., IČ 63080575 nevýhradní licenci k užití obrázku/fotografie ke všem způsobům
jejich užití, v neomezeném rozsahu a s právem poskytnout podlicenci. Licence je udělována pro území ČR, na dobu trvání majetkových
autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití obrázku/fotografie je ABF, a.s. oprávněna je užít vcelku nebo jejich část, nejen
v jejich původní podobě, ale i v upravené podobě, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem
nebo zvukem. V případě, že by užitím obrázku/fotografie byla poškozena jakákoliv práva třetích osob, zavazuje se Odesílatel nahradit
nároky třetích osob vzniklé z takového poškození.
Odesílatel příspěvku
Kontaktní osoba _______________________________________________________________________________________
Tel./mobil ______________________________________ E-mail ________________________________________________
Formulář, prosím, vyplňte elektronicky a zašlete na novotna@abf.cz včetně přílohy (obrázku / fotografie).

