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AUTOKLAW ENBIO S - 2,7L klasa B biały z filtrem
oszczędzającym wodę
 

cena: 7 550,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Sprzęt medyczny

Producent Enbio

Wysyłka 24 h

Opis produktu
 

Produkt z gwarancją najniższej ceny. Oficjalny sprzedawca. Magic Filtr oszczędzający wodę w zestawie
GRATIS

Odbierz Rabat 100 zł na zakup dowolnego urządzenia Enbio S.  Wpisz kod rabatowy: Enbio100

 

Sterylizator ENBIO S LED Light (Klasa B) to najnowszy, profesjonalny sprzęt,
który spełnia wszystkie wymogi sanepidu

Kompletny zestaw zawiera: Najnowszy model Sterylizatora Enbio S LED Light + filtr Magic + certyfikat +
paszport techniczny gratis w zestawie

Autoklaw ENBIO S jest małym sterylizatorem parowym klasy B, który gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki
zastosowaniu szwajcarskiej technologii. Sterylizacja parowa jest obecnie najczęściej stosowaną metodą wyjaławiania narzędzi. Uważa
się, iż jest to najszybsza, najbardziej niezawodna, ekonomiczna i ekologiczna metoda sterylizacji.
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Autoklaw Enbio S zastosowanie:

Autoklaw ENBIO S może być stosowany w praktykach podstawowej opieki zdrowotnej, w praktykach dentystycznych, w gabinetach
zabiegowych. Sterylizator jest przystosowany do pracy w otoczeniu innych elektrycznych wyrobów medycznych. Może być także
wykorzystywany do zastosowań pozamedycznych, np. w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej, oraz w praktykach
weterynaryjnych, studiach tatuażu lub w salonach fryzjerskich. Urządzenie przeznaczone jest do użytku profesjonalnego jedynie przez
odpowiednio przeszkoloną obsługę.

Szybka, ekonomiczna i ekologiczna sterylizacja narzędzi

W autoklawie ENBIO S mogą być sterylizowane wyroby medyczne: wsady lite, małe przedmioty porowate, małe wsady porowate, pełne
wsady porowate, proste przedmioty wgłębione, przedmioty z wąskim prześwitem, opakowania wielokrotne, które mogą być
nieopakowane lub opakowane (jedno- i wielowarstwowo). Autoklaw dedykowany jest również dla narzędzi litych, nieporowatych,
prostych instrumentów i narzędzi dentystycznych (np. nożyczki, rączki, cążki, dłutka, zgłębniki, etc.) wyłącznie nieopakowanych, nie
tekstylnych.

Zalety autoklawu Enbio S:

Licznik czasu pracy - Sterylizator ENBIO S zapisuje liczbę wykonanych procesów. Dzięki temu informuje one o tym kiedy należały
wymienić elementy eksploatacyjne urządzenia oraz o zbliżającej się inspekcji serwisowej.

Pojemny - Pasuje do każdego wnętrza dzięki swoim kompaktowym rozmiarom (25 x 16 x 56 cm). Jednocześnie pomieści wszystkie
narzędzia czy to zapakowane, czy sterylizowane luzem.

Bardzo szybki i skuteczny - Autoklaw umożliwia szybką sterylizację nawet w 7 minut. Sterylizator Enbio S to najszybszy autoklaw na
rynku. Umożliwia sterylizację aż do 8 pakietów podczas jednego cyklu.
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Intuicyjny i prosty w obsłudze - Bez programowania ani logowania. Aby rozpocząć pracę wystarczy go podłączyć. Uruchomienie
procesu to zaledwie 2 kliknięcia.

Automatyczne raportowanie - Autoklaw Enbio wszystkie raporty zapisuje na dołączonym do urządzenia pendrive USB, które łatwo
można przeglądać na komputerze. Ponadto znajduje się na nim pełna wersja instrukcji obsługi, warunki gwarancji oraz certyfikat CE.

Cichy - Praca sterylizatora jest wyjątkowo cicha zaledwie 49 dB

Oszczędny - w zestawie filtr Magic oszczędzający wodę destylowaną

Autoklaw Enbio S skład zestawu:

Sterylizator ENBIO
Filtr Magic oszczędzający wodę destylowaną
Filtr HEPA
Węże przyłączeniowe wody i skroplin
Pamięć USB 4.
Instrukcja obsługi
Raport z walidacji urządzenia
Certyfikat TÜV
Certyfikat ENBIO S
Certyfikat bezpieczeństwa,
Elektroniczny paszport techniczny na pendrive

Dane techniczne:

Zasilanie 230V/50Hz
Moc 3250W
Maksymalny pobór prądu 15 A
Ciśnienie robocze 2,1 Bar Ciśnienie maksymalne 2,3 Bar
Waga 15 kg
Maksymalna temperatura procesu 137°C
Objętość komory procesowej 2,7L
Wymiary komory procesowej 292 x 192 x 45mm
Wymiary zewnętrzne urządzenia 561 x 252 x 162mm
Stopień ochrony IP20
Sposób archiwizacji danych USB disk

Gwarancja producenta: 2 lata

Certyfikat Enbio w zestawie
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Dostępne formy płatności ratalnej lub odroczonej: 

Raty PayU, PayPo, Twisto. Wybór konkretnego sposobu rozliczeń, możliwy jest podczas realizacji zamówienia po wyborze płatności
PayU.
Decyzja o przyznaniu kredytowania jak i szczegółowa oferta zostaną przedstawione przez Bank po weryfikacji Klienta.
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