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Tel: 0787890321 |e-mail: info@oxigen24.ro ; gina.mariciuc@oxigen24.ro

Data: 25.11.2020

Att. Dlui Dorin Chirulescu, Consilier Local Independent Mun.Bacau
OFERTA OXIGENOTERAPIE
Avem placerea de va prezenta oferta noastra de vanzare pentru urmatoarele dispozitive:
Nr.
crt.

1

Denumire produs

Brand

Concentrator de
Oxigen cu
RespiroX
nebulizator 10
lpm
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Caracteristici
tehnice
* Concentrație de
oxigen: 1-10
LPM= 93% ± 3%
* Debit: 1 - 10
LPM
* Presiunea la
portul de ieșire
oxigen: 40 ~
70kPa
* Presiunea la
portul auxiliar de
ieșire oxigen: <15
psi
* Greutate: 27 kg
* Dimensiuni:
(înălțime x lățime x
adâncime) 47 x
28,5 x 55,6cm
* Alarme (sonore
și vizuale) pentru:
înaltă presiune,
flux prea ridicat,
flux prea scăzut,
concentrație
scăzută oxigen,
temperatură
ridicată a
oxigenului și pană
de curent.
* Alimentare
electrică: ~ 220V ±
22V; 50Hz ± 1Hz
Puterea sunetului

Fotografie

Garantie

2 ani
Livrar
e in
24/48
ore in
zilele
lucrat
oare

Pret
vanzare

5699
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la 10LPM: ≤ 59 dB
(A)
Caracteristici ale
concentratorului
de oxigen
* sită moleculară,
durată lungă de
viață și mai multă
eficiență.
* Senzor de
presiune
* Adopție
tehnologie
americană PSA,
folosind metoda
fizică pentru a
separa oxigenul
pur de aer.
* Brand de
dimensiuni mici
* Design structura
compacta,
greutate redusa,
usor de manevrat
compresor fără
ulei, Salvați
energia de putere
de 30%
* Display LCD,
ușor de operat
* Afișarea
concentrației de
oxigen în timp real
* Funcție opțională
de nebulizator și
alarmă de puritate
a oxigenului
* Alarmă de
tensiune anormală
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3

Canula nazala
adult

4

*2.1m, 15
LPM, verde,
narine: silicon,
curbate si
conice

19.9

Barbotor

*bol
umidificator 615 LPM,
Supapa 6 PSI,
290 ml

29.9

5

Furtun
perimetru

* transparent,
7.5 m, nervuri
antistrangulare

18.9

6

Conector fix

* conectare:
furtun
perimetru la
canula nazala/
masca oxigen

4.9

Preturile: sunt exprimate in Lei fara TVA, per bucata.
Livrare: prin curierat rapid sau agent vanzari, costul transportului fiind inclus.
Service si mentenanta: pentru perioada de garantie si post garantie prin partenerul nostru ServiceMed.ro
(www.servicemed.ro). Service acreditat de Ministerul Sanatatii.
Termen de livrare: maxim 3 zile lucratoare.
Oferta valabila: 5 zile (in limita stocului disponibil).
Cu stima,
Administrator
Stelian BENTU
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