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Przenośna lodówko - zamrażarka DOMETIC CFX3-55 - 48L
 

Cena: 4 930,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dometic

Opis produktu
 

 

UWAGA: Zamówienia na ten produkt realizujemy wyłącznie z formą płatności: przedpłata na konto. Aby uzyskać aktualną cenę
prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Lodówko-zamrażarki serii Dometic CFX3 dzięki nowo zaprojektowanemu, wydajnemu kompresorowi i wyjątkowo grubej
izolacji zużywają nawet o 35% mniej energii w porównaniu z wcześniejszymi  modelami. 

Pod względem wizualnym wyróżnia się detalami o podwyższonej wytrzymałości: wzmocnionymi narożnikami, zawiasami
ze stali nierdzewnej i wytrzymałą pokrywą, które zapewniają odporność na najsilniejsze obciążenia. 

Lodówko-zamrażarki samochodowe CFX3 są 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.

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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Ta pojemna chłodziarko-zamrażarka polecana jest między innymi dla kurierów z transportem medycznym, laboratoriów.

 

Cechy lodówko-zamrażarki:

- pojemność: 48 litrów
- zakres temperatur: +10°C do -22°C
- wysoka wydajność chłodzenia
- wytrzymała konstrukcja z mocnymi aluminiowymi uchwytami transportowymi
- niskie zużycie energii - zoptymalizowana technologia chłodzenia kompresorowego VMSO3 (VARIABLE MOTOR SPEED
OPTIMISATION - sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej)
- 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
- czytelny, kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości i miękkie przyciski umożliwiają płynne sterowanie pracą lodówki i
jej monitorowanie
- łączność: Bluetooth, Wifi
- wygodna aplikacja CFX 3 - sterowanie temperaturą i monitorowanie pracy za pomocą aplikacji dostępnej na telefony z
systemem Android oraz IOS
- złącze USB do ładowania małych urządzeń
- wyjmowany kosz
- energooszczędne diodowe oświetlenie wewnątrz
- 3-fazowy system dynamicznej ochrony akumulatora chroni przed rozładowaniem akumulatora samochodowego lub
uniemożliwia duży pobór w przypadku akumulatorów podwójnych
- technologia aktywnej uszczelki zapewnia uszczelnienie pozwalające na utrzymanie zimnego powietrza i minimalny pobór
mocy
- posiada certyfikaty: CB, RCM

 

Przykładowe zastosowania:

- transport krwi
- transport medyczny
- dystrybucja leków, produktów immunologicznych, próbek biologicznych
- transport szczepionek, interferonu, insuliny, antybiotyków, hormonów, leków podawanych przez iniekcję, leków anafilaktycznych
- transport substancji wrażliwych na ciepło
- transport i przechowywanie płynów żywienia pozajelitowego
- pozwala zachować łańcuch chłodniczy

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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Dane techniczne

Pojemność: 48 litrów
Zasilanie: 12/24 V DC, 100/240 V AC
Temperatura chłodzenia: -22°C do +10°C
Wymiary zewnętrzne: 720 x 455 x 480 mm
Typ izolacji: PU (poliuretan)
Klasa klimatyczna: N, T
Temperatura otoczenia: +16 °C do +43°C
Klasa efektowności energetycznej: A++
Zużycie energii: 83 kWh/rocznie
Emisja hałasu: 47 dB(A)
Oświetlenie wewnętrzne: LED
Port do ładowania urządzeń USB: 5V 2A
Zakres częstotliwości: WiFi: 2412MHz– 2472MHz/2422 MHz –2462MHz; Bluetooth/BLE: 2402 MHz–2480 MHz
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
Certyfikaty: CB, RCM
Kolor: jasnoszary/ciemnoszary
Waga: 20,4 kg

Skład zestawu:

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