
http://mutfakmalzemeleri.com/medikal-asi-ilac-kan-serum-saklama-dolaplari/asi-dolabi-detail

Ara

 Sepet boş

Ana Sayfa / Medikal Aşı İlaç Kan Serum Saklama Dolapları / Aşı Dolabı

Aşı Dolabı 

Üretici: :  En Kaliteli Endüstriyel Mutfak
Makinesi Fiyatları En Ucuza

A375HC AŞI DOLABI:Uzun aşı dolapları
bölümündeki bu alarmlı-kilitli ilaç dolabı
sessiz ve şık görünümlü bir aşı soğutucu
buzdolabıdır. Bu aşı dolabı haricinde;
küçük aşı dolabı 2 kapılı aşı dolabı RS
232 soket bağlantılı ilaç dolabı yatık ilaç
dolabı satışı vard

Satış fiyatı:

2.419,00 TL
Kdvsiz fiyatı2.050,00 TL

Kdv Tutarı369,00 TL
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AŞI DOLABI A375HC

Soğutuculu Aşı Buzdolabı - Termometreli Aşı Dolabı

Aşı dolabı 220 v elektrikle çalışır
İç aydınlatmalı aşı dolabı 59x62x207 cm ölçülerinde ve 355 litre hacmindedir
Aşı dolabı ağırlığı 83 kg dır - Alarmlı-Yazıcılı-Kilitli aşı dolapları satış telefonu
0212 2370749-0212 2370750-0212 2370751-0212 2370759
Poliüretan izolasyonlu ilaç dolabı R 134 a gazla soğutma yapar, titreşimsiz
çalışır
Aşı dolabı içinde ilaç koyabileceğiniz 5 tel raf vardır

Üzerindeki dijital termometre ile içindeki ilaç saklama soğukluğunu görebilirsiniz
-  Alarmlı-Yazıcılı-Kilitli aşı dolapları satış telefonu 0212 2370749-0212
2370750-0212 2370751-0212 2370759
Aşı dolabı soğutma derecesini dijital termometre üzerindeki termostatla +4 ile
+8 derece arasında ayarlayabilirsiniz
İç soğutma derecesinin +2 den aşağı +10 dan yukarı çıkması halinde aşı dolabı
sesli ve görsel alarm verir
Verilen sesli alarmın tonu; yanyana çalışan değişik aşı dolaplarında, alarm
veren dolabın ayırtedilebilmesi için değiştirilebilir, 8 değişik alarm tonundan
birisi ayarlanabilir 
Aşı dolabı kapısı anahtarlı kilit sistemi ile donatılmıştır - Alarmlı-Yazıcılı-Kilitli aşı
dolapları satış telefonu 0212 2370749-0212 2370750-0212 2370751-0212
2370759
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İlgili Ürünler

2 yıl garantili satışı yapılan ilaç dolabı parçaları 10 yıl süreyle stokludur

Standart termometreli ilaç dolabı dışında; özel üretim ilaç dolabı çeşitleri vardır.
Örneğin; iç soğutma derecesini bilgisayarınız üzerinde görüp çıktı alabileceğiniz
ilaç dolabı modelleri için arayabilirsiniz 0212 2370749

AŞI DOLABI:Uzun aşı dolapları bölümündeki bu alarmlı-kilitli ilaç dolabı sessiz
ve şık görünümlü bir aşı soğutucu buzdolabıdır. Bu aşı dolabı haricinde; küçük
aşı dolabı 2 kapılı aşı dolabı RS 232 soket bağlantılı ilaç dolabı yatık ilaç dolabı
satışı vardır. Alarmlı-Yazıcılı-Kilitli aşı dolapları satış telefonu 0212 2370749-
0212 2370750-0212 2370751-0212 2370759

Mesajla Isı Takipli Aşı Dolabı

A375HCIS MESAJLA ISI TAKİPLİ AŞI DOLABI:Alarmlı Aşı Saklama Dolapları,
Termometreli Medikal Soğutucular, İlaç Serum Saklama Buzdolabı

bölümündeki bu aşı dolabı üzerindeki gsm modülüyle istenmeyen sıcaklık
artışını fazla soğutma derecesini ve elektrik kesi

Termometreli Medikal Buzdolap

AADKT375 TERMOMETRELİ MEDİKAL BUZDOLAP:Eczanelerde,
hastanelerde ve kan bankalarında kullanılan bu soğutma derecesini gösteren

aşı, ilaç, kan, serum saklama buzdolabı 2 dereceyle 8 derece arasında
soğutma sağlayan soğutucu sistemiyle ideal bir medikal buzdolabı
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Termometreli Medikal Buzdolabı

AADKT100 TERMOMETRELİ MEDİKAL BUZDOLAP:Eczanelerde,
hastanelerde ve kan bankalarında kullanılan bu soğutma derecesini gösteren

aşı, ilaç, kan, serum saklama buzdolabı 2 dereceyle 8 derece arasında
soğutma sağlayan soğutucu sistemiyle ideal bir medikal buzdolabı

Kit Serum İlaç Aşı Soğutucusu

EKT80 KİT SERUM İLAÇ AŞI DOLABI:Sessiz titreşimsiz soğutma yapan alarmlı-
kilitli aşı dolapları bölümündeki bu aşı dolabı; Aile sağlığı merkezlerinde,

hastanelerde, dispanserlerde, eczanelerde ve doktor muayenehanelerinde
kullanıma uygun; Sağlık Bakanlığının (ür
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