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Przenośna lodówko - zamrażarka WAECO CFX-35 - 32L
 

Cena: 3 927,00 pln

Opis słownikowy

Producent WAECO

Opis produktu
 

UWAGA: Zamówienia na ten produkt realizujemy wyłącznie z formą płatności: przedpłata na konto.

Lodówko-zamrażarki serii WAECO CoolFreeze CFX dzięki nowo zaprojektowanemu, wydajnemu kompresorowi i wyjątkowo grubej
izolacji zużywają nawet o 35% mniej energii w porównaniu z poprzednimi modelami. Pod względem wizualnym te zaawansowane
urządzenia wyróżniają się detalami o podwyższonej wytrzymałości: wzmocnionymi narożnikami, zawiasami ze stali nierdzewnej i
wytrzymałą pokrywą, które zapewniają odporność na najsilniejsze obciążenia. Lodówko-zamrażarki samochodowe CFX są przy tym
zadziwiająco lekkie i bardzo łatwe do transportowania.

Przenośna lodówko-zamrażarka służy do transportu szczepionek, interferonu, insuliny, leków anafilaktycznych (adrenaliny) lub innych
leków podawanych przez iniekcję. Sprawdza się idealnie w przewożeniu krwi. Pozwala zachować łańcuch chłodniczy.

Chłodziarko-zamrażarka CFX-35 polecana jest między innymi dla kurierów z transportem medycznym, laboratoriów.

Cechy lodówko-zamrażarki:

- zakres temperatur: +10°C do -22°C
- szybkie chłodzenie
- opcje zasilania: gniazdo zapalniczki samochodowej, gniazdko sieciowe
- w pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym, elektronicznym panelem sterowania
- termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i panelem sterowania
- klasa energetyczna A++
- zużycie energii: 0,32 Ah przy temperaturze otoczenia +20°C; 0,60 Ah przy temperaturze otoczenia +32°C, przy temperaturze we wnętrzu
+5°C
- wyjmowany kosz
- energooszczędne diodowe oświetlenie wnętrza

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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- zdejmowane uchwyty transportowe
- złącze USB do ładowania małych urządzeń
- posiada certyfikaty: CE, TÜV/GS, e-certified (Automotive EMC Directive)

Dane techniczne
POJEMNOŚĆ: 32 litry
ZASILANIE: 12/24 V DC, 100/240 V AC
POBÓR MOCY: 43 W
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 630 x 398 x 411 mm
WYMIARY WEWNĘTRZNE: 319 x 288 x 319 mm
TEMPERATURA CHŁODZENIA: -22°C do +10°C
CERTYFIKATY: CE, TÜV/GS, e-certified (Automotive EMC Directive)
KOLOR: jasnoszary/ciemnoszary
MASA: 17,5 kg

W skład zestawu wchodzi:

- chłodziarko-zamrażarka
- kabel do podłączenia pod gniazdo zapalniczki samochodowej
- zasilacz sieciowy
- kosz
- złącze USB
- instrukcja w j. polskim

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

