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ComfortLine2 – nová dimenze bezpečnosti

Svislá poloha pro usazení a zesednutí se
aktivuje jedním předprogramovaným tlačítkem

Loketní opěrku lze nastavit do požadované polohy anebo ji i
zcela otočit pomocí jedné páky

Křeslo ComfortLine2 kombinuje nejnovější
hygienické standardy se zkušenostmi a
známými technickými vlastnostmi. Hladké a
kompaktní povrchy usnadňují čištění, doplňují
dizajn a podtrhují vysoký standard kvality.
Krásný vzhled a vysoký komfort jsou podpořeny
i sofistikovanou technologií čalounění.

Otáčení loketní opěrky a sklopení
přední části pro ideální polohu
odběru je jednoduché a intuitivní
pomocí nastavovací páky.

K dispozici je vysoce rezistentní,
antibakteriální a antimikrobiální materiál
čalounění a vyhotovení v jednobarevných
nebo dvoubarevných kombinacích. Celá
barevná škála je dostupná na vyžádání.
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Přístup k pěti motorům je
umístěn přímo pod
odnímatelným čalouněním.

dizajn a komfort

Pro optimální relax nabízí křeslo ComfortLine2
individuální nastavení všech segmentů.

Extra široký nožní pedal aktivuje šokovou pozici a tím
umožňuje lékařskému týmu práci s okamžitě volnýma
rukama.

Váš pacient si může snadno
nastavit výšku a optimální polohu
polštáře pomocí jedné ruky.

Podsvícený ruční ovladač je jasný a
jednoduchý. Nastavení křesla do
svislé polohy je možné pomocí
jediného tlačítka.

Šoková pozice může být
aktivována z obou stran křesla
pomocí širokého nožního
pedálu.

Kompletně uzavřený segment na
nohy s elektricky nastavitelnou
opěrkou nohou nabízí vysoký
hygienický standard.

Centrální brzda na obou stranách
umožňuje rychlou fixaci všech čtyř
kol.

Uzemnění dle EN 60601 zabezpečuje
maximální bezpečí vašeho pacienta.

Doplňkové vybavení ke ComfortLine2
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Technická data
Rozměry
Šířka včetně opěrek rukou

Držák na infuzi

90 cm

Šířka sedadla

58 cm

Celková délka

203 – 230 cm

Opěrky rukou

52 x 15,5 cm

Celková váha

101 kg

Pacientský stolek

Nastavení
Úhel zádového segmentu

75° – 0°

Úhel sedadlového segmentu

30° – 5°

Úhel nožního segmentu

5° – 30°

Opěrka nohou, elektrická

28 cm

Nastavení výšky

54 – 74 cm

Elektrická specifikace
Napájení / napětí
Kryt

Pedály

100 – 240 Volt, 50/60 Hz

Třída ochrany
Kategorie ochrany
Motory
Operační napětí akum. (volitelné)
Kapacita akum. (volitelné)

II
IPX 4
5
25,2 Volt
1800 mAh

Bezpečnost
Maximální váha

Držák na pap. rolku

Vyobrazené křeslo obsahuje i volitelné doplňky, které nejsou součástí standardní verze.
Standardní dizajn křesla je jednobarevná chromová šedá.
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