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Αναρροφήσεις βρογχικών εκκρίσεων

  Η συσκευή μοντέλο έχει ειδικά σχεδιαστεί για να καλύψει τις προτιμήσεις της δραστήριας ζωής των σημερινών καταναλωτών. Είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι και καλύπτει τα standards της πιστοποίησης ποιότητας ISO στις ιατρικές επείγουσες εφαρμογές. Το μοντέλο της συγκεκριμένης συσκευής είναι ελαφρύ και μικρό, δύναται να λειτουργήσει με το ρεύμα και με μπαταρία και είναι διαθέσιμη με μία βολική τσάντα μεταφοράς μαζί με ένα τροφοδοτικό τάσης 12 V DC, διευκολύνοντας την επαναφόρτιση της συσκευής στο αυτοκίνητο όταν αυτή είναι απαραίτητη. Η επιλογή ανάμεσα στον κάδο χωρητικότητας 800 ml και στον κάδο χωρητικότητας 1200 ml μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίνοντας έτσι μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής τόσο στην χρήση όσο και στην οικονομία του καταναλωτή.                 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ      Εύρος δημιουργούμενου κενού (mmHg):    80 - 50 mmHg       Αναρροφητική ικανότητα (lpm):    0.0 - 27 lpm       Επίπεδο θορύβου:     < 70 dBa       Τάση λειτουργίας με εσωτερική μπαταρία:    100-240V AC 50-60 Hz 0.75A (χρησιμοποιείστε μόνο τον 7305P-613 αντάπτορα AC/DC)       Αυτονομία λειτουργίας με εσωτερική μπαταρία:    60 minutes       Στάνταρ μέγεθος κάδου (ml):    800 ml       Προαιρετικό μέγεθος κάδου:    1200 ml       Συμπεριλαμβανόμενο σακίδιο μεταφοράς        Εγγύηση:     2 χρόνια       Πληρότητα του πιστοποιητικού ISO:    Καλύπτει τα standards της πιστοποίησης ISO στις ιατρικές επείγουσες εφαρμογές      Κατάταξη:     Κατηγορία 1 Τύπος BF      Μέγεθος (L x W x H cm):    22.9 x 17.8 x 20.3       Βάρος (Kg):     2.9 Kg            Το σακίδιο μεταφοράς συμπεριλαμβάνει όλα τα βασικά εξαρτήματα  Το ενσωματωμένο φίλτρο βακτηρίων είναι βασικό χαρακτηριστικό του  Περιλαμβάνει κάδο χωρητικότητας 800 ml με δυνατότητα επιλογής για κάδοχωρητικότητας 1200 ml  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύρος δημιουργούμενου κενού (mmHg): 80 - 50 mmHg Αναρροφητική ικανότητα (lpm): 0.0 - 27 lpm Επίπεδο θορύβου: < 70 dBa Τάση λειτουργίας με εσωτερική μπαταρία:  100-240V AC 50-60 Hz 0.75A (χρησιμοποιείστε μόνο τον 7305P-613 αντάπτορα AC/DC) Αυτονομία λειτουργίας με εσωτερική μπαταρία:  60 minutes Στάνταρ μέγεθος κάδου (ml): 800 ml Προαιρετικό μέγεθος κάδου: 1200 ml Συμπεριλαμβανόμενο σακίδιο μεταφοράς Εγγύηση:  2 χρόνια Πληρότητα του πιστοποιητικού ISO: Καλύπτει τα standards της πιστοποίησης ISO στις ιατρικές επείγουσες εφαρμογές Κατάταξη: Κατηγορία 1 Τύπος BF Μέγεθος (L x W x H cm): 22.9 x 17.8 x 20.3 Βάρος (Kg):  2.9 Kg          

 Το σακίδιο μεταφοράς συμπεριλαμβάνει όλα τα βασικά εξαρτήματα  

 Το ενσωματωμένο φίλτρο βακτηρίων είναι βασικό χαρακτηριστικό του  

 Περιλαμβάνει κάδο χωρητικότητας 800 ml με δυνατότητα επιλογής για κάδο χωρητικότητας 1200 ml        
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