
Ecógrafo Portátil M7 Com Doppler ColoridoEcógrafo Portátil M7 Com Doppler Colorido 2MED ECOM72MED ECOM7

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto

Ecógrafo portátil com doppler colorido utilizado em hospitais, clínicas, centros de saúde;Ecógrafo portátil com doppler colorido utilizado em hospitais, clínicas, centros de saúde;
Sistema de diagnóstico ultrasónico de elevado desempenho e versatilidade;Sistema de diagnóstico ultrasónico de elevado desempenho e versatilidade;
Reproduz imagens de grande qualidade, precisas e bastante nítidas, quase que cristalinas;Reproduz imagens de grande qualidade, precisas e bastante nítidas, quase que cristalinas;
Realiza exames abdominais, vasculares, cardíacos rigorosos e bastante eficientes;Realiza exames abdominais, vasculares, cardíacos rigorosos e bastante eficientes;
Utiliza vários e diferentes transdutores electroacústicos de acordo com a ecografia que realizar;Utiliza vários e diferentes transdutores electroacústicos de acordo com a ecografia que realizar;
Novos transdutores electroacústicos processam imagens 4D;Novos transdutores electroacústicos processam imagens 4D;
Digitalização e aquisição rápida de imagens em 3D e 4D;Digitalização e aquisição rápida de imagens em 3D e 4D;
Baterias de Li-ion com grande capacidade (mais de 1, 5horas de digitalizações contínuas);Baterias de Li-ion com grande capacidade (mais de 1, 5horas de digitalizações contínuas);
Estrutura em magnésio, resistente, anti-choque e anti-queda, pode ser utilizado dentro das instalaçõesEstrutura em magnésio, resistente, anti-choque e anti-queda, pode ser utilizado dentro das instalações
hospitalares bem como ao ar livre;hospitalares bem como ao ar livre;
Ecrã LCD de 15" com colunas incorporadas;Ecrã LCD de 15" com colunas incorporadas;
Transferência de dados através da função Wireless iRoam™, 802.11 b/g;Transferência de dados através da função Wireless iRoam™, 802.11 b/g;
Acessórios: Mala de transporte com  rodas + Impressora.Acessórios: Mala de transporte com  rodas + Impressora.
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