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Negatoskop LED
NGP - 11
mocowanie
ścienne
Cena brutto

1 285,00 zł

Cena netto

1 189,81 zł

Cena poprzednia

1 290,00 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

3-5 dni

Numer katalogowy

SM-UV-N-NGP-11

Opis produktu
Produkt z kategorii: negatoskopy LED
Negatoskopy serii LED NGP SLIM przeznaczone są do przeglądania zdjęć rentgenowskich, błon fotograficznych wszystkich
wymiarów. Mogę one stanowić wyposażenie sal operacyjnych, gabinetów lekarskich, pracowni rentgenowskich,
fotograficznych itp. Negatoskop posiada estetyczny, nowoczesny design, a grubość jego obudowy wynosi tylko 3,5cm. Panel
czołowy wykonany jest z akrylu o grubości 3mm zapewnia równomierne rozpraszanie światła na poziomie >95%.
Niewątpliwym autem prezentowanego negatoskopu jest automatyczne włączanie/wyłączanie przy zmianie kliszy oraz brak
Negatoskop emituje światło o natężeniu 6000 cd/m2 - 19 000,00 Lux regulowane w zakresie 10 - 100% wartości
olśnień.
maksymalnej.
Cechy produktu:
Obudowa negatoskopu estetyczna, nowoczesny design,
Grubość obudowy w negatoskopach wynosi tylko 3,5cm,
Automatyczne włączanie/wyłączanie przy zmianie kliszy, brak olśnień,
Trwałe źródło światła wykonane w technologii LED NGP około 50. 000 godzin pracy,
Negatoskop emituje światło o natężeniu 6000 cd/m2 - 19 000,00 Lux regulowane w zakresie 10-100% wartości
maksymalnej,
Brak migotania światła,
Panel czołowy wykonany z akrylu o grubości 3 mm zapewnia równomierne rozpraszanie światła na poziomie > 95%
Negatoskop jest energoszczędny, pobór mocy na poziomie 45% standardowego negatoskopu,
Negatoskop posiada wszelkie wymagane certyfikaty: Wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, Deklaracja Zgodności CE, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
Dane techniczne:
Model: LED NGP - 11 mocowanie ścienne
wymiary negatoskopu: 430x520x35 mm
wymiary ekranu: 36x43 cm
pobór mocy 65 W
automatyczny wyłącznik światła w uchwycie
ilość klatek: 1
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waga: 4,5 kg
zasilanie: 230V, 50;60 Hz
pobór mocy 65 W
regulacja natężenia światła TAK
natężenie światła 6000 cd/m² - 19.000,00 lux
równomierność oświetlenia > 95%
mocowanie ścienne
technologia LED
Do każdego zakupionego towaru wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.
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