
VITA – perfect match.

Mô t� s�n ph�m

VITA SMART.FIRE lò nướng sứ được phát triển đặc 
biệt dành riêng cho phòng nha cho việc nướng kết 
tinh, nướng bóng, stain màu, và nướng sửa sứ cho tất 
cả các vật liệu phổ biến sử dụng trong phòng khám. 
Chọn vật liệu và bắt đầu chương trình được thực hiện 

more product data

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA shade controlVITA shade reproductionVITA shade communicationVITA shade determination

chỉ trong một bước. Tối ưu hóa, các chương trình 
nướng sứ được cài đặt sẵn giúp đơn giản hóa hoạt 
động. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, lò nướng sứ có thể được 
lắp đặt dễ dàng và tiết kiệm không gian trong mọi 
phòng khám.

Lò n��ng s� hi�u qu� cho phòng khám lâm sàng
VITA SMART.FIRE



Lò n��ng s� cho phòng khám

B�ng đi�u khi�nB� ph� ki�n
đi kèm

 

VITA SMART.FIRE H� TH�NG – T�T C� GI�I PHÁP CH� TRONG TÍCH T�C 

• VITA SMART.FIRE là lò n��ng s� đ��c phát tri�n đ�c bi�t dành riêng 
cho phòng khám lâm sàng đ� n��ng k�t tinh, n��ng bóng, stain màu 
và s�a s� s� d�ng cho t�t c� các lo�i v�t li�u thông d�ng.

B�ng đi�u khi�n thi�t b c�m �ng. T�i �u hóa, các ch��ng trình n��ng s� 
đ��c cài đ�t s
n đ� ho�t đ	ng đ�n gi�n.

B	 lò n��ng s� VITA SMART.FIRE bao g�m b�ng đi�u khi�n và b	 ph� ki�n 
kèm theo.

 
• 

• 

Là gì?

Đ� làm gì?

V�i cái gì?



more product data

Ch�n ch��ng trình n��ng tích h�p s�n 
và b�t đ�u ngay t�c thì!

1. Ho�t đ�ng tr�c quan

3. Ch�c nng tin c�y

2. S� d�ng thu�n ti�n

• S� d�ng tr�c quan - ch�n v�t li�u và b�t đ�u ch��ng trình trong 1 b��c
• Danh m�c có t� ch�c v�i các ký hi�u ch��ng trình d� hi�u

• Ch��ng trình n��ng đ��c cài đ�t s
n cho các lo�i v�t li�u thông d�ng
• S� d�ng thu�n ti�n nh� thi�t k� nh� g�n

• Ch�c n�ng đáng tin c�y 
• V� b�c li�n kh�i

Tr�c quan

Thu�n ti�n

Đáng tin c�y 

CH�M & N��NG!

L
I ÍCH

(028) 3862 0090 - 5412 2662



VITA SMART.FIRE Lò n��ng s�

Ti�t ki�m không gian cho phòng khám, s� d�ng thu�n ti�n h�n
Công ngh� n��ng b�n, m�nh m�, ch�c n�ng đáng tin c�y
V� b�c li�n kh�i giúp v� sinh b� m�t d� dàng
Thi�t k� khay kéo đ� ch�a các ph� ki�n 
Hi�u chu�n nhi�t đ	 hoàn toàn t� đ	ng cho k�t qu� đáng tin c�y

N��ng k�t tinh, n��ng bóng, stain màu và n��ng s�a s�.

• 

• 
• 
• 

• 
 

•  

Cái gì?

Làm gì?

Cho t	t c� các ch��ng trình n��ng 
và v�t li�u thông d�ng. 

 

th�y tinh hóa

s�a s�
n��ng bóng

stain màu



n��ng bóng stain màu s�a s�

more product data

VITA SMART.FIRE B�ng đi�u khi�n

B�ng đi�u khi�n v�i các ch��ng trình cài đ�t s
n cho các v�t li�u thông d�ng
Màn hình c�m �ng 10 inch v�i đ	 phân gi�i và ch�t l��ng hình �nh cao
Ho�t đ	ng tr�c quan đ� ch�n v�t li�u và b�t đ�u ch��ng trình trong m	t b��c
Menu đ��c s�p x�p rõ ràng v�i các bi�u t��ng d� hi�u giúp l�a ch�n ch��ng trình nhanh chóng
Ph�n m�m h� tr� có ch�c n�ng h��ng d�n t ng b��c

Màn hình tr�c quan, rõ ràng

• 

• 
• 

• 

• 

 

•  

Cái gì?

Làm gì?

(028) 3862 0090 - 5412 2662



VITA SMART.FIRE Ph� ki�n

B	 ph� ki�n có s
n trong thi�t b đ� giúp ho�t đ	ng thu�n ti�n
Bao g�m: khay n��ng, giá đ�, ch�t platinum, kp n��ng và bàn làm mát

Giúp ng��i dùng luôn luôn có t�t c� m�i th� quan tr�ng s
n sàng đ� n��ng• 

• 
• 

 

Cái gì?

Làm gì?



T�NG QUAN S�N PH�M VÀ H� TH�NG

VITA SMART.FIRE

Thi�t k� Kích th��c Thông s� k� thu�t Ph�m vi cung c	p Prod. No.
Lò n��ng s� chuyên d�ng 
lâm sàng

Housing
ø 230 mm 
D: 300 mm 
H: 340 mm 
Firing chamber
ø 80 mm 
H: 43 mm

Ngu�n đi�n:  
230 Volt AC, 50 Hz ho�c 
100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Đi�n nng tiêu th�: 
950 W
Nhi�t đ� bu�ng nung 

1050°C

1 x Lò n��ng s�
1 x B� ph� ki�n
1 x T� h��ng d�n s� d�ng

DSF220 
(230V version)

DSF100 
(100V version)

DSF110 
(110V version)

B�ng đi�u khi�n W: 260 mm
D: 150 mm 
H: 200 mm

Màn hình c�m �ng TFT
10 inches, 1280 x 800
USB/SD tích h�p
ch�c n�ng WiFi

1x Cáp ngu�n

Ph� ki�n

– –

2x Platinum pins
1x Fibrous pad firing support
1x Firing tray  
1x Firing pliers
1x Cooling table

Vacuum pump (ch�n mua thêm)
– –

1x Vacuum pump
1x Vacuum tube

DVPU220
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VITA SMART.FIRE

Lò n��ng s� chuyên d�ng lâm sàng

Vacuum pump (ch�n mua thêm)

Ph� ki�n

B�ng đi�u khi�n

(028) 3862 0090 - 5412 2662



VITA – perfect match.

More information on VITA SMART.FIRE 
is available at www.vita-zahnfabrik.com

Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. 
We accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or usage. The 
user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitabi-
lity for the intended area of application. We cannot accept any liability if the product 
is used in conjunction with materials and equipment from other manufacturers that 
are not compatible or not authorized for use with our product. Furthermore, our  
liability for the accuracy of this information is independent of the legal basis and, in 
as far as legally permissible, shall always be limited to the value as invoiced of the 
goods supplied, excluding value-added tax. In particular, as far as legally permissible, 
we do not assume any liability for loss of earnings, indirect damages, ensuing 
damages or for third-party claims against the purchaser. Claims for damages based 
on fault liability (culpa in contrahendo, breach of contract, unlawful acts, etc.) can 
only be made in the case of intent or gross negligence. The VITA Modulbox is not 
necessarily a component of the product. 
Date of issue of this information: 02.18

After the publication of these information for use any previous versions become 
obsolete. The current version can be found at www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE is CE marked within the meaning of EC Guideline 2006/95/EC, 
2004/108/EC and 2011/65/EC.

Tiếp thị & Phân phối chính thức:

contact@nkluck.com
www.nkluck.vn  |  www.vita.com.vn

Showroom - Trung Tâm Chăm sóc Khách hàng:
K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

Cửa hàng:
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), P.12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
       facebook.com/vita.zahnfabrik N
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