Quality and Experience

Pinzety
pfm EWF 600
Pinzety Pfm EWF 600 jsou první

bezdrátové
pinzety pro bezpečnou
manipulaci a orientaci se vzorky tkání
během zalévání v histologických
laboratořích.

www.pfmmedical.com

Forceps

Pinzety pfm EWF 600 se skládají ze základny a dvou bezdrátových pinzet
s výměnnými hroty. Pinzety se pro nabití vkládají do základny. Teploty
hrotů je řízena a neustále monitorována prostřednictvím dotykové
obrazovky, jelikož jsou data o teplotě přenášena bezdrátově pomocí
Bluetooth. Tato nová technologie umožňuje použití bezdrátových pinzet
zvlášť uživatelsky přívětivým a efektivním způsobem.
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Výhody
Pohodlný bezdrátový provoz
Pinzety Pfm EWF 600 jsou první elektronický pinzety
bez kabelu a jsou ovládáné pomocí Bluetooth signálu ze
základnové stanice. Teplota pinzet se nastavuje a
monitoruje pomocí dotykové obrazovky. Během
aplikace zůstává teplota špiček kleští 30 minut stejná. Na
displeji se zobrazí stav baterie pinzet. Nízký stav nabití je
navíc indikován včas blikáním bílého světla na pinzetě.
Potom musí být nabity.
Dokonalé osvětlení pracovního prostoru
Model pfm EWF 600 má integrované bílé světlo,
které osvětluje pracovní plochu pro lepší detekci
menších vzorků tkáně.
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Konstantní teplota díky pozlaceným hrotům pinzet a
připojení Bluetooth
Špičky pinzet jsou pro optimální tepelnou vodivost
pozlaceny. Nastavená teplota je udržována
prostřednictvím signálu Bluetooth mezi pinzetami a
základnovou stanicí. Modré světlo na pinzetě indikuje
stabilní připojení Bluetooth. Intenzita signálu je také
zobrazena na displeji dotykové obrazovky.
Snadné ovládání
Zařízení pfm EWF 600 je vybaveno moderním
systémem dotykové obrazovky. Lehkým přejetím po
displeji se pohodlně přepíná mezi různými možnostmi
zobrazení.

Pinzety

Podrobný pohled
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Barevně označené nabíjecí stanice
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Indikace stavu nabíjení pinzet
Intenzita signálu Bluetooth připojení

1

Pozlacený hrot vyměnitelných pinzet

Detaily
▸ Ovládání a monitorování teploty pomocí Bluetooth
▸ Kapacita paměti během použití: cca. 30 min
▸ Uživatelsky přívětivá dotyková obrazovka pro
přesné nastavení teploty
▸ Stav nabíjení je zobrazen na displeji

▸ Osvětlení pracovního prostoru
▸ 5 různých typů výměnných hrotů
▸ Signál při nízké kapacitě nabíjení
▸ Moderní pfm medical design
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Forceps

Technická data
▸ Celkové rozměry (š/h/v): 180 × 290 × 250 mm
▸ Teplotní rozsah: +30 °C až +70 °C
▸ Přesnost teploty: +/- 1 °C

Kontakt
Máte-li jakékoli dotazy, náš tým Vám s radostí poradí.

info@bamed.cz
+420 386 351 974
+420 386 353 605
bamed s.r.o.
Litvínovice 32
381 01 Litvínovice (ČB)
www.bamed.cz

▸ Doba nabíjení: approx. 30 min
▸ Zdroj napájení: 110 V / 220 V / 240 V, 50/60 Hz
▸ Pojistka: 10 A
▸ Hmotnost: 4,8 kg

