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Комерцiйна пропозицiя :

Ne17605 вiдL7.LL.2О22

Виробник Кiльк]сть Щiна, грн з ПflВ Сума, грн з ПДВN9 Найменування
1. BTL_4620 PREMlUM

2: BTL-VAс l| 1 вlзком (6!0о)
BTL

BTL

1

1

].30 000,00

1].0 500,00

].30 000,00

110 500,00

3агалом 240 500,00

TepMiH дii комерцiйноТ пропозицit'- 1 мiсяць.
Bci цiни наведенi з урахуванням П.^ЩВ 7 % (поки ставка не буде змiнена).
Умови оплати: ],00% оплата, (можливi iндивидуальнi умови оплати, розстрочка, вiдповiдно договору).
Актуальнi строки поставки: 3-4 тижнi пiсля оформлення замовлення i отримання передплати.
Гарантiйнi строки на апарат i аплiкатори - 12 мiсяцiв.

*l-{iHa включае введення в експлуатацiю, навчання спецiалiстiв роботi з обладнанням i гарантiйне
обслуговування.

Опис товару дивитись у додатку Nя1 до комерцiЙноi пропозицiТ.

3 повагою
ТОВ кКодам.д Групu

KepiBH ик Кас'ян К.К.

1,



ТОВ <Кодамед Груп>

03035 м. КиТв, вул. В. Липкiвського, З2,
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Фото

flодаток Ne1 до комерцiЙноТ пропозицiТ

N917605 вiдL7.LL.2022
технiчний опис

BTL-4620 PREMlUM

2-канальний апарат електротерапii

QUlCK протоколи та анатомiчна навiгацiя

Великий кольоровий сенсорний екран 7"

Запрограмованi протоколи та терапевтична
енциклопедiя
База пацiснтiв
Портативний, акумулятор - опцiя

,Д,iагнози, що нала штовуються користувачем
Вбудова на iнструкцiя користувача

Повний спектр низько- та середньочастотних
cTpyMeHiB

Перевiрка якостi електродiв та кабеля пацiента

Можли BicTb пiдключення BTL-VAC (вакуумноЙ

терапii) - опцiя
Комбiнацiя з ультразвуком BTL-4000/BTL-5000 - опцiя

П iдключен ня до комп' ютеру (а пгрейд п рограмного
забезпечення)

Базова комплектацiя: кабель живлення, 1 пара

з'еднувальних кабелеЙ для електродiв - свiтло-сiрi, 1 пара -

TeMHo-cipi, 4 х електрода 5х7см, губковi покритгя, набiр

фiксуючих peMeHiB, вбудований акумулятор, захисний чохол

для апарату, стилус для сенсорного екрану.

Опцii: електрод ]"2х8см, точковий електрод Е 2мм або б мм,
вакуумний апарат для електротерапiТ, вi_зок,

BTL_vAc ll з вlзком (6000)

Апарат BaKyyMHo'i терапii для електротерапii BTL

2 незалежних виходи
Постiйний та iмпульсний режими
4 заданi програми пульсацii
Частота iмпульсiв: 5, 10, ].5 та 20 iмпульсiв/хв
Тиха робота та легке обслуговування
Резервуар 0,75 л

Можливiсть вибору розмiру електродiв та

покриття (65мм - стандарт, 30мм та 95мм - опцiя)

Базова комплектацiя: кабель живлення, 4 кабеля для
електротерапii, 2 кабеля для при€днання електродiв, 2

кабеля для при€днання вакуумних електродiв,4 х електрода
60мм.
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Керiвник i Кас'ян К.К.
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