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: 25-06-2022 06:17

Link do produktu: https://www.medinox.pl/stetoskop-mdf-747xp-deluxe-id-657-p-657.html

Stetoskop MDF 747XP Deluxe
[id-657]
Cena brutto

195,00 zł

Cena netto

180,56 zł

Opis produktu
Stetoskop MDF 747XP Deluxe Dual Head z tradycyjną podwójną głowicą.

doskonała jakość dźwięku za przystępną cenę
przewód akustyczny dłuższy niż w innych dostępnych na rynku stetoskopach
funkcjonalny
zapewnia szerokie spektrum stawiania diagnozy
głowica wykonana z aluminium i mosiądzu
głęboki lejek zapewnia doskonałą akustykę a pierścienie izolują dźwięki z zewnątrz
lira ErgonoMaxTM regulowana, wykonana z chromowanego mosiądzu
przewód w kształcie Y
dożywotnia gwarancja!
Cechy charakterystyczne stetoskopów MDF:
w pełni obrotowy zawór akustyczny
ręcznie robiony
program dożywotnich części zamiennych
ulepszona akustyka
miękkie dopasowujące się oliwki MDF ComfortSealTM zapewniają doskonałą akustykę i długotrwały komfort pracy
precyzyjnie wykonany bardzo wytrzymały
materiał przewodu o bardzo dużej gęstości, nie skleja się, nie kruszeje, nie zawiera lateksu
nieziębiące obwódki zwiększają wzmocnienie akustyczne i izolację
membrana z ultra-czułego włókna wzmacnia dźwięk
Stetoskop MDF 747XP jest to stetoskop ręcznie wykonywany w tradycyjnej manufakturze MDF. Odroku 1971 stetoskopy MDF
są wytwarzane przez mistrzów.

Free-Parts-For-Life Program (Program dożywotnich części zamiennych)

Stetoskop MDF Deluxe Dual Head jest nieco zmodyfikowaną wersją statoskopu Dual Head podobnym do MDF 777. Szeroki i
głęboki lejek z pełnym rotacyjnym zaworem akustycznym. Ten akustyczny przyrząd diagnostyczny zapewnia doskonałe
wzmocnienie tonów serca, płuc i ciśnienia krwi. Ergonomiczny kształt komponentów zapewnia zaawansowany komfort
użytkowania i wysoką estetykę.

Głowica Dual-head i pełny rotacyjny (full-rotational Acoustic Valve Stem) zawór akustyczny są obrabiane i polerowane do
idealnego kształtu z najwyższej jakości mosiądzu i aluminium. Membrana jest wykonana z najdelikatniejszego materiału.
Idealna szczelność membrany zapewniona jest dzięki pierścieniowi podtrzymującemu (Diaphragm Retaining Ring), dzięki
czemu zapewnione jest optymalne wzmocnienie i wysoka jakość transmisji tonów serca i płuc o częstotliwościach od 100 to
1000 Hz. Bardzo duży lejek estetyczny z nieziębiącym pierścieniem zapewnia doskonałe wzmocnienie akustyczne i izolację dla
dźwięków o niskiej częstotliwości. Membrana jest wypukła z wytrzymałym pierścieniem podtrzymującym, wykonanym z

wygenerowano w programie shopGold

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

nieziębiącego tworzywa PVC dla lepszego komfortu pacjenta.

Lira ErgonoMaxTM wykonana jest z chromowanego mosiądzu. Słuchawki zapewniają doskonałą jakość transmisji akustycznej.
Wyposażone są w podwójną sprężynę, a miękkie oliwki MDF ComfortSealTM są ergonomiczne i zaprojektowane do długiego
komfortowego użytkowania. Doskonała jakość dźwięku. Lira posiada sprężynę ukrytą w przewodzie, jest ona zamaskowana.

Przewód akustyczny zapewnia akustyczną integralność przewód w kształcie Y. Połączony podwójny przewód akustyczny
zwiększa wewnętrzną jakość akustyki. Wysoka jakość podwójnego przewodu eliminuje wewnętrzne tłumienie i zewnętrzną
interferencję. Przewód akustyczny wykonany jest z niekruszejącego i niesklejającego się, wysokiej jakości tworzywa PVC o
wysokiej gęstości, nie zawierającego lateksu.

Akcesoria: 2 pary zapasowych miękkich oliwek MDF ComfortSealTM, ultra-delikatna membrana, identyfikator.
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