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електротерапiя BTL-4000 рrеmiчm та 5mart- передова технологiя -новинка!!l

BTL-4620 рrеmium
о 2-канальний апарателентротерапii

" Qulck протоколи та анатомiчна навiгацiя
* Великий кольоровий сенсорний ехран 7"

" 3апрограмованi протоколи та терапевтична енциклопедiя
, База пацiентiв
* Портативний, акумулятор - опцiя
* .Щiагнози, що налаlлтовуються корисryвачем
о Вбудованаiнструкцiякористуsача

" Повний спектр низько* та середньочастотних сгруменiв

" Перевiрка якостi електродiв та кабеля пацiента

" Можливiсть пiдключення BTL-VAC (вакуумной терапii) - опцiя
* Комбiнацiя з ультразвуком BTL-4000/BTL-5000 - опцiя
о Пiдключення до комп'ютеру (апгрейд програмного забезпечення)

Базова комплехтацiя: кабель живлення, 1 пара з'еднувальних кабелеЙ мя електродiв - свiтло-сiрi, 1 паРа - TеMHo*cipi,

4 х електрода 5х7см, ryбковi покриття, набiр фiксуючих peMeHiB, вбудованиЙ акумулятор, захисниЙ чохол мя апараry,

стилус мя сенсорного екрану.

опцЦ електрод 12х8см, точковий електрод О 2мм або б мм, вакуумниЙ апарат дrllя електротерапiТ, вiзок.

апарат вакуумноТ терапiТ* BTL VAC ll

BTL-VAC ll з вiзком (6000)
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Апарат BaKyyMHoi терапiТ мя електротерапiI BTL

2 незалежних виходи
Постiйний та iмпульсниЙ режими
4 заданi програми пульсацiТ

ф,*, Частота iмпульсiв; 5, 10, 15 та 20 iмпульсiв/хв
* Тиха робота та легке обслуrовування
о Резервуар 0,75 л
о Можливiсть вибору розмiру електродiв та

30мм та 95мм - опцiя)
покриття (65мм - стандартl

Базова комплектацi4: кабель живлення, 4 кабеля для електротерапii, 2 кабеля

мя при€днання електродiв, 2 кабеля мя при€днання sакуyмних електродiв, 4 х

елехтрода 50мм.

TepMiH д[i комерцiйноi пропозицГl - 1 мiсяць.
tsсi цiни навед,енi з урахyванням П.ЩВ 7 О/о(поки ставка не буде змiнена),
Умови оплати: 100% оплата, (можливi iндивидуальнi умови оплати, розстрочка,
Дкryальнi строки пOставки: 3_4 тижнi пiсля оформлення замовлення i отримання
Гарантiйнi строки на апарат i аплiкатори - 12 мiсяцiв.
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3 повагою,
Черненко BiKTop
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вул. В. Тютюнника, 53, прим. 1147
м, Киjв,03150
Мо6,: 050-462-75-44
E-mail: victoг@btl.ua

www.btl.ua
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