EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 29-11-2021 08:50

Link do produktu: https://www.medinox.pl/koncentrator-tlenu-philips-everflo-id-1269-p-1269.html

Koncentrator tlenu Philips
EverFLo [id-1269]
Cena brutto

4 500,00 zł

Cena netto

4 166,67 zł

Opis produktu
Długi czas bezawaryjnej ciągłej pracy pozwala na zaopatrzenie w tlen zarówno podczas zabiegów chirurgicznych, jak i
dostarczenie go pacjentom przewlekle chorym z niewydolnością krążeniowo-oddechową i pacjentom hospitalizowanym.
Wysokie stężeniu tlenu (koncentracja O2 94 % (+/- 3%) przy 2 l/min, 88 % (+/- 4%) przy 5 l/min ). Cicha praca aparatu (≤ 40
dB) nie stresuje pacjenta i nie wpływa negatywnie na osoby pracujące w bezpośrednim otoczeniu.
Cechy:
Automatyczny bezpiecznik
Funkcja kontroli czasu pracy
Wysoce efektywne filtry, na bieżąco usuwające zanieczyszczenia i bakterie
Inteligentny System Autodiagnostyki informujący o przegrzaniu, zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniu, awarii
zasilania
Wysokie stężenie tlenu
Zaawansowane funkcje:
Wydajna sprężarka zapewnia dłuższy czas bezawaryjnej pracy
Cichy: tylko 40dB
Długa żywotność, pozwala na pracę 24h
Poziomy alarmowe Niski poziom tlenu: 82 %
Tlen bardzo niski: 70 %
Specyfikacja techniczna:
Przepływ 0,5-5L l/min
Średni pobór mocy 350W
Głośność ≤40 dB
Koncentracja tlenu 94 % (+/- 3%) przy 2 l/min 88 % (+/- 4%) przy 5 l/min
Waga netto 14Kg
Pojemność (L): 53
Wymiary (WxSzxG): 584 x 381 x 241 mm
OPI (Wskaźnik procent tlenu): Niski tllen: 82%, Bardzo niski tlen:
Temperatura pracy: 13°C to 32°C
Warunki przechowywania: -30°C to 71°C do 95% wilgotności względnej
Wilgotność otoczenia: do 95% wilgotności względnej
Ciśnienie wyjściowe: 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar)
Maksymalny przepływ: 5 LPM (5 litrów na minutę)
Kolor: niebieski
W zestawie akcesoria jednorazowego użytku:
- przewód tlenowy o długości 2,1 metra z maską
- nawilżacz
- łącznik
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