
Медичні автомобільні холодильники / морозильники (портативні рефрижератори) для транспортування крові та її компонентів «Comp» (Delta T, Німеччина)

Медичні автомобільні холодильники / морозильники (портативні рефрижератори)
серії «Comp» ідеально підходять для транспортування крові та її компонентів.

        

  

Медичний автомобільний холодильник / морозильник Comp25

  Розміри: 
Зовнішній: 380 х 340 х 580 мм; 
Внутрішній: 260 х 270 х 320 мм + 120 х 270 х 120 мм; 
Об'єм: 25л;
 Колір: темно-сірий / світло-сірий; 
Високопродуктивний охолоджувальний компресор;
 Контроль температури регулюється кроком в 1°C; 
Температурний діапазон -18 ° C ... +10 ° C ;
Живлення: DC 12 ~ 24V і AC 230V Через зовнішнього джерела живлення;
 Міцна зовнішня конструкція, внутрішня ізоляція з пінополіуретану;
 Внутрішнє освітлення;
 Вбудований захист від батареї;
Функція швидкого охолодження;
Цифровий дисплей температури; 
Зовнішнє джерело живлення 100-240V.  
    

  

Медичний автомобільний холодильник / морозильник Comp35

  Розміри: 
Зовнішній: 550 x 350 x 375 мм; 
Внутрішній: 340 x 270 x 320 мм + 125 x 270 x 145 мм; 
Об'єм: 35л;
 Колір: темно-сірий / світло-сірий; 
Високопродуктивний охолоджувальний компресор;
 Контроль температури регулюється кроком в 1°C; 
Температурний діапазон -18 ° C ... +10 ° C;
Живлення: DC 12 ~ 24V і AC 230V Через зовнішнього джерела живлення;
 Міцна зовнішня конструкція, внутрішня ізоляція з пінополіуретану;
 Внутрішнє освітлення;
 Вбудований захист від батареї;
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Функція швидкого охолодження;
Цифровий дисплей температури; 
 Зовнішнє джерело живлення 100-240V.  
    

  

Медичний автомобільний холодильник / морозильник Comp45

  Розміри: 
Зовнішній: 550 x 350 x 450 мм; 
Внутрішній: 340 x 270 x 390 мм + 125 x 270 x 145 мм; 
Об'єм: 45л;
 Колір: темно-сірий / світло-сірий; 
Високопродуктивний охолоджувальний компресор;
 Контроль температури регулюється кроком в 1°C; 
Температурний діапазон -18 ° C ... +10 ° C; 
Живлення: DC 12 ~ 24V і AC 230V Через зовнішнього джерела живлення;
 Міцна зовнішня конструкція, внутрішня ізоляція з пінополіуретану;
 Внутрішнє освітлення;
 Вбудований захист від батареї;
Функція швидкого охолодження;
Цифровий дисплей температури; 
 Зовнішнє джерело живлення 100-240V.  
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