
VITA Linearguide 3D-MASTER® 
Cách h� th�ng hóa và chính xác đ� đ�t đ��c màu r�ng chính xác

VITA shade controlVITA shade reproductionVITA shade communicationVITA shade determination

Mô t� s�n ph�m
V�i VITA Linearguide 3D-MASTER, b�n có th� xác đ�nh màu 
r�ng chính xác m�t cách nhanh chóng và chu�n xác. Thi�t k� 
ti�n d�ng và s� s�p x�p có h� th�ng c�a b� VITA Linearguide 
3D-MASTER cho phép xác đ�nh nhanh màu t��ng thích 
3D-MASTER

VITA Linearguide 3D-MASTER t�o điu ki�n thu�n l�i cho 
vi�c chuy�n đ�i t
 h� th�ng xác đ�nh màu truyn th�ng sang 
xác đ�nh màu chính xác và giao ti�p màu trong H	 TH�NG 
VITA 3D-MASTER. Đ� bi�t thêm thông tin, hãy truy c�p 
www.vita-zahnfabrik.com

�  nkluck.vn           �  Răng sứ zirconia VITA – cao cấp sản xuất tại Đức           �  (028) 3862 0090 - 5412 2662



L�y v� VITA Valueguide (v� giá tr� màu theo nhóm) 3D-MASTER kh�i h�p 
Linearguide 3D-MASTER đã m�.

S� d�ng VITA Valueguide 3D-MASTER đ� đ�a ra l�a ch�n ban đ�u b�ng 
cách so sánh các m�u màu v�i r�ng t� nhiên. Xác đ�nh m�c đ� đ�m nh�t 
t
 0 đ�n 5 phù h�p v�i màu r�ng.

D�a trên l�a ch�n ban đ�u c�a b�n, l�y VITA Chroma / Hueguide 3D-MASTER 
t��ng �ng (0/1, 2, 3, 4 ho�c 5) ra kh�i h�p nh�a và xác đ�nh s�c đ� (đ�m nh�t) 
và màu s�c (vàng/đ�).

 
 

 

B�n đã xác đ�nh đ��c màu r�ng phù h�p m�t cách nhanh chóng và đáng tin c�y 
ch� trong hai b��c.

L�i ích 
• M�t cách nhanh chóng và chính xác đ� đ�t đ��c màu r�ng chính xác ch� trong hai b��c

S�p x�p có h� th�ng và thi�t k� hi�n đ�i cho m�t �ng d�ng đ�n gi�n, d  hi�u 
T� ch�c rõ ràng c�a các m�u màu v đ� sáng-t�i, s�c đ� và màu s�c 
26 t� nhiên và các s�c thái c�a r�ng đ��c s�p x�p m�t cách có h� th�ng và ba màu 
b� sung cho màu t�y tr�ng (VITA Bleached Shades) 
Kh� n�ng t�o các s�c thái trung gian b�ng cách tr�n

• 
•

 •
 

•
 

H��ng l�i t
 nhng �u đi�m c�a VITA SYTEM 3D-MASTER và kh� n�ng xác đ�nh 
m�t cách đáng tin c�y và có h� th�ng t�t c� các s�c thái màu c�a r�ng.

VITA Linearguide 3D-MASTER® So màu d� dàng ch�a t�ng có
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