Oferta

Kolposkop - Wideokolposkop AC2311 Pro
z archiwizacją danych
Cena produktu brutto:

17 990,00 zł

Opis produktu:
Kolposkop z torem wizyjnym Alltion AC 2311 pro + archiwizacja obrazu
Kolposkop Alltion AC2311 pro + archiwizacja obrazu od importera na
Polskę. Model AC2311 to jeden z najbardziej popularnych kolposkopów od kilku lat w
Polsce. W czasach gdzie firma Carl Zeiss oraz Olympus zaprzestały produkcji swoich
kolposkopów firma Alltion stała się liderem w tej dzedzinie. Urządzenia te wybierane
są przez ginekologów, NZOZ oraz szpitale.
Jego najwięszymi atutami są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

niewielkie rozmiary
wbudowana kamera
bezawaryjność
możliwość wyposażęnia w system archwizacji
mozliwość podpięcie monitora zew. dla pacjentki lub lekarza
wbudowany filtr zielony
oświetlenie LED z regulcją natężenia światła
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Kolposkop optyczny z torem wizyjnym serii AC2000 Pro. Wyposażone
standardowo w zestaw archiwizujący, składający się z zewnętrzego niewielkiego
urządzenia połączonego przewodem z kolposkopem i umożliwiającego podłączenie
pendrive na którym zapisywane są obrazy. Obsługa za pomocą niewielkiego pilota.
Doskonała optyka apochromatyczna zapewnia niezrównaną jakość obrazu a kamera
wbudowana w tor wizyjny urządzenia pozwala podłączyć duży ekran LCD w jakości
HD. Źródło światła LED zapewnia doskonałe odzwierciedlenie kolorów oraz
niezrównaną żywotność 10.000 godzin. Wbudowany filtr zielony.

Wyposażenie dodatkowe w jakie można wyposażyć Kolposkop AC2311
Kolposkopy serii AC2311 maja wbudowaną kamerą co daje im duże możliwości.
Moża je doposażyć o:
1. monitor 24" + statyw jezdny ( kolor czarny)
2. monitor 24" + uchwyt ścienny
Taką opcję można wybrać nad ceną zakupu. Są tam dwie opcje do wyboru
wersja z monitorem 24'' firmy Samsung oraz z uchwytem ściennym lub statywem
jezdnym. Zarówno monitor jaki i statyw są koloru czarnego.

Dlaczego warto kupić Kolposkop Ac2311
Kolposkop AC2311 Pro to urządzenie, które oferuje zintegrowany system podglądu
oraz archiwizacji badań na pendrive. Nie wymaga dodatkowych elementów. Zapomnij
o karcie TV, przejściówkach, itp. Nie musisz łączyć kolposkopu przewodem z
laptopem, nagrywać sekwencji video, wycinać klatek z filmu… Nie musisz nerwowo
biegać po gabinecie, aby zapisać obraz na oddalonym komputerze w nadziei, że
pacjentka nie poruszy się. Szkoda twego cennego czasu. Szkoda bałaganu. Wszystko
czego potrzebujesz otrzymasz w jednym urządzeniu! Wystarczy wcisnąć guzi kna
pilocie a plik zostaje zapisany na dowolnym pendrive lub karcie pamięci. Dlatego
stworzyliśmy Kolposkop AC2311 Pro.
Wyjątkowość Kolposkopu AC2311 Pro wynika z jego konstrukcji. Tobie pozostaje
tylko wykonanie badania oraz zapisanie obrazów poprzez dołączonego pilota na
dysku USB lub pendrive. Zapis to tylko jedno dotknięcie przycisku na pilocie!
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Wszystko znajduje się pod ręką. Już nie musisz biegać po gabinecie aby zapisać
obrazy na laptopie znajdującym się na biurku. Wystarczy przenieść zapisane obrazu
na pendrivie do komputera i od razu wstawić je do opisu badania. Prosto, estetycznie,
szybko. Kolposkop Cena tego modelu jest najbardziej atrakcyjna w stosunku jakość
a koszt urządzenia.

2 Najważniejsze funkcje Kolposkopu z archiwizacją obrazu

Kolposkop z torem wizyjnym i archiwizacją danych
Jako jedny kolposkop posiada archiwizacje na pendrive z pilota

Parametry techniczne:
3 stopnie powiększenia: 3.75x, 7,5x, 15x,
ogniskowa: 300mm,
pole widzenia: 79mm, 39mm, 19mm,
głębia ostrości: 4,5mm, 1,13mm, 0,76mm,
natężenie światła: > 25000 lux,
indywidualnie regulowane okulary 16,7x,
dwa okręgi pomiarowe, wbudowane w prawy okular,
płynna regulacja jasności,
filtr światła w kolorze zielonym,
łatwo wymienialna żarówka LED,
regulacja wysokości: 950mm ~ 1250mm,
dokładna regulacja ostrości,
złącze kulowe pozwala na płynny obrót o 360°.
archiwizacja obrazów
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gwarancja 24 mc-e
Wyposażenie standardowe:
kolposkop z wbudowaną kamerą
box do achiwizacji zdjęć
pilot do obsługi
przewód HDMI
instrukcja PL .

Opcje dodatkowe:
zewnętrzny monitor + statyw lub uchwytścienny do wyboru nad cena zakupu
.
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