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Stetoskop 3M Littmann Master
Cardiology Smoke Edition
Cena

949,99 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

1 dzień

Producent

3M Littmann

CE

Wyrób medyczny CE

Opis produktu

Stetoskop 3M Littmann Master Cardiology
SMOKE EDITION
+
profesjonalne, oryginalne etui 3M™
Kurier gratis

+
Oryginalne Etui 3M™

Opis produktu:

Edycja specjalna. Czarna lira, głowica, przewód
Najwyższa jakość akustyczna: 10 punktów w skali 1 - 10
Jednostronna głowica wykonana z wysokiej jakości stali
Dwutonowa membrana
Unikalne rozwiązanie dwukanałowego przewodu
Specjalny adaptor 3M TM do osłuchiwania dzieci
Ciepła obwódka głowicy
7 lat gwarancji

WSZECHSTRONNY STETOSKOP KARDIOLOGICZNY I DWUTONOWA MEMBRANA
Stetoskop 3M TM Littmann Master Cardiology to wyjątkowy stetoskop kardiologiczny. Posiada jednostronną głowicę, która umożliwia osłuchiwanie zarówno wysokich, jak i niskich
tonów, bez konieczności przestawiania jej z opcji membrany na lejek, dzięki dwutonowej membranie. Przy delikatnym nacisku głowicy możliwe jest osłuchiwanie dźwięków o niskiej
częstotliwości, natomiast przy zwiększeniu nacisku na głowicę, słyszalne są dźwięki o częstotliwości wysokiej.
Ponadto stetoskop wyposażony jest również w dwukanałowy przewód, dzięki któremu możliwe jest słyszenie dźwięków niezależnie dla każdego ucha.
SOLIDNY I KOMFORTOWY STETOSKOP
Stetoskop 3M TM Littmann Master Cardiology wyposażony jest w podwójną sprężynę ułatwiającą jego używanie. Lira zakończona jest miękkimi, samo uszczelniającymi się oliwkami.
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ORYGINALNE ETUI 3M™ NA STETOSKOP:

Oryginalne i autoryzowane etui 3M™ pasuje do wszystkich modeli stetoskopów Littmann®
Zewnętrzna, usztywniona obudowa etui 3M™ wykonana jest z wysokiej jakości materiału plamoodpornego
Futerał zapewnia ochronę przed wstrząsami oraz mechanicznymi uszkodzeniami stetoskopu Littmann®
Miękka wyściółka etui odpowiednio wyprofilowana zabezpiecza stetoskop przed zarysowaniami, upadkiem czy wilgocią
Wygodna rączka zamocowana wzdłuż etui 3M™ ułatwia jego przenoszenie lub zawieszenie

Specyfikacja techniczna:

Waga: 185g
Długość: 69cm
Średnica membrany: 51 mm
Podwójna sprężyna
Miękkie, samo uszczelniające się oliwki

W zestawie:

Stetoskop 3M Littmann Master Cardiology Smoke Edition (2176)
Oryginalne etui 3M TM na stetoskop
Instrukcja obsługi po polsku
Dowód zakupu (faktura vat lub paragon)

Gwarancja: 7 lat
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