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Minilodówka z zasilaniem bateryjnym LifeinaBox
 

Cena: 1 440,00 pln

Opis słownikowy

Producent BitBlue Frost

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

Wygodna i poręczna przenośna minilodówka medyczna z zasilaniem bateryjnym pozwala utrzymać temperaturę w zakresie od 2°C do
8°C (zachowuje temperaturę do 8°C przy temperaturze otoczenia +36°C). Łączy w sobie wygodę użytkowania i bezpieczeństwo
przechowywanych leków.

Wbudowana bateria oraz możliwość podłączenia do zasilania sieciowego i zapalniczki samochodowej pozwalają, żeby mieć ją przy
sobie w pracy, szkole i podczas wyjazdów, lub kiedy wymaga tego sytuacja.

Wewnętrzny akumulator zapewnia zasilanie na min. 6 godziny pracy, dodatkowo minilodówka może być zasilana z kilku różnych źródeł
(bateria wewnętrzna, akumulator zewnętrzny, gniazdko sieciowe, gniazdo samochodowej zapalniczki).

Minilodówka LifeinaBox służy do transportu fiolek, ampułko-strzykawek, piór insulinowych (penów) i aplikatorów wymagających niskich
temperatur (z insuliną, adrenaliną, hormonami, szczepionkami, interferonem lub innymi lekami)

Właściwości:
- utrzymuje temperaturę we wnętrzu w zakresie od 2°C do 8°C
- wewnętrzny akumulator zapewnia min. 6 godziny pracy lodówki
- chłodzenie bez freonu, wykorzystuje pracę półprzewodników (chłodzenie termoelektryczne) co zapewnia długą żywotność minilodówki
- posiada wbudowany moduł Bluetooth pozwalający zdalnie monitorować pracę urządzenia (aplikacja dostępna na telefony z systemem
Android oraz IOS)
- alarm rozładowanego akumulatora
- może być zasilana z kilku różnych źródeł (bateria wewnętrzna, akumulator zewnętrzny, gniazdko sieciowe, gniazdo samochodowej
zapalniczki)
- posiada certyfikat CE i Rohs

Parametry techniczne:
Wymiary komory: 180 x 64 x 40 mm
Wymiary zewnętrzne: 220 x 110 x 107 mm
Zakres regulacji temperatury: 2 - 8°C
Napięcie zasilania: AC: 100-240 VDC: 12,0 V

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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Wydajność prądowa zasilacza sieciowego: 3 A
Napięcie wejściowe/wyjściowe zasilacza samochodowego: DC 12 V
Napięcie znamionowe baterii: 7,4 V
Pojemność baterii: 5200 mAh
Moc znamionowa: 24W

Do minilodówki istnieje możliwość dokupienia powerbanka, pozwalającego wydłużyć czas pracy o kolejne 6 godzin.

Zawartość opakowania
1. Instrukcja obsługi
2. Zasilacz sieciowy
3. Zasilacz samochodowy
4. Bateria wewnętrzna 5200 mAh
5. Torba do przenoszenia
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