Sim.LED mobile
akkukäyttöiset

Joustavuutta. Liikkuvuutta. Mukavuutta.
Liikuteltavat Simeon valaisimet
Ei vain kauniita vaan
myös toiminnallisia:
Uusi Clip-Fix-mekanismi
helpottaa akkujen
vaihtamista yhdellä
kädellä.

Visuaalisesti houkutteleva,
helppo puhdistaa ja tehokas:
SIMEONin uusi akkujärjestelmä
- yhdellä tai kahdella akulla

Mahdollisuus ladata akut - valinnaisesti kaksinkertaisella tai nelinkertaisella seinälaturilla

SIMEON HighLine
l

Suorituskykyiset valaisimet kirurgiaan

SIMEON BusinessLine
l

joita voidaan käyttää joustavasti liikuteltavina
l

Liikuteltavat jalustat yhdellä tai kahdella akulla
optimi käyttöaika

l

Mallit

l

Liikuteltavat
kirurgiset
valaisimet
kahdella akulla

Liikuteltavat tutkimusja toimenpidevalaisimet
yhdellä akulla

Akun kesto

jopa 5 tuntia

jopa 10 tuntia

jopa 14,5 tuntia

Tutkimusvalaisimet

Akun
latausaika

n 2 tuntia

n 2 tuntia

n 2 tuntia

l Uusi

valon ulottuvuus

Clip-Fix

kyllä

kyllä

kyllä

l 1:llä

akulla

Akun latausvaihtoehdot

Lattiajalka tai
seinälaturi

Lattiajalka tai
seinälaturi

Lattiajalka tai
seinälaturi

4500 on täydellinen

toimenpidevalaisin — nyt saatavana myös

lyömättömän vastineen rahalle.

liikuteltavana akkujärjestelmällä

Liikuteltavat jalustat yhdellä tai kahdella akulla

Mallit
> BusinessLine Sim.LED 700

> HighLine Sim.LED 7000

> BusinessLine Sim.LED 500

> HighLine Sim.LED 5000

> BusinessLine Sim.LED 450

> molemmat saatavana single- tai multi-color mallina

> kaikki saatavana single- tai multi-color mallina

Sim.LED mobile järjestelmä
Liikuteltavat
kirurgiset
valaisimet
yhdellä akulla

lSim.LED

tarjoaa kaikki Sim.LED-edut hinnoilla, jotka antavat

optimi käyttöaika

HighLine leikkausvalaisimet uudella Anti.BAC suojauksella
pintakäsittely parempaan hygieniaan

l

l

Upea valo. Suuret arvot. BusinessLine-valaisimet kirurgiaan

Toimenpidevalaisimet

l Mallit

> Sim.LED 3500+

Toleranssi ±10 %; tekniset muutokset mahdollisia

> Sim.LED 350

Lisätietoja valaisimista
www.simeonmedical.com

Huippuosaamista terveydenhuoltoon
LED teknologian uranuurtajana, SIMEON on toimittanut yli 15 vuotta täydellisiä
tulevaisuudessakin huippulaadukkaita tuotteita kansainvälisille markkinoille.
SIMEONin innovatiiviset ratkaisut ja ainutlaatuinen heijastinteknologia takaavat
parhaat valaistusolosuhteet jotka täyttävät kaikki tarvittavat hygieeniset ja
toiminnalliset vaatimukset kirurgisille toimenpiteille. SIMEON tuotteet ovat
"Made in Germany” sekä tuotesertifioituja ja joiden valmistusprosessissa käytetään
jatkuvaa laadunvarmistusta.
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