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Koncentrator tlenu Tokyo 3N
 

Cena: 2 626,00 pln

Opis słownikowy

Producent Tokyo

Opis produktu
 

UWAGA: Zamówienie realizujemy wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto.

Lekki stacjonarny koncentrator tlenu przeznaczony do stosowania w chorobach układu oddechowego w warunkach domowych lub
szpitalnych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, a na zwiększenie komfortu użytkowania korzystnie wpływa jego niewielka waga,
ergonomiczny kształt oraz pilot do zdalnego sterowania.

Zalety koncentratora tlenu Tokyo 3N:

• Regulacja przepływu tlenu od 0 do 5 l.
• Łatwy do przenoszenia dzięki wygodnej rączce i niewielkiej wadze.
• Posiada przepływomierz i nawilżacz.
• Posiada alarm dźwiękowy informujący o braku dostarczania energii i nieprawidłowym ciśnieniu.
• Ze wskaźnikiem czystości tlenu.
• Wyposażony w pilot do zdalnego sterowania (zasięg 50m).
• Niskie zużycie energii - 195 W.
• Cicho pracuje, nie przeszkadza podczas snu.

Dane techniczne:
- przepływomierz: 0-5 l/min
- stężenie tlenu: 90% +/- 3%
- poziom hałasu: do 40dB
- pobór mocy: 195 W
- wymiary: 31 cm x 29 cm x 48 cm

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- waga: 12,3 kg
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