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Tillbehör till ComfortLine2

Lampa

Infusionsstativ

Skyddshölje för benstöd

Handtag

Patientbord

Velo träningscykel

USB port

Bagagehylla

Pappersrullehållare

Konsolbord

www.therapychair.com

Dimensioner
Bredd inkl armstöd 90 cm

Bredd sätessegment 58 cm

Total längd 203 – 230 cm

Armstöd 52 x 15,5 cm

Total vikt    101 kg

Justeringsmöjligheter
Vinkel ryggsegment 75° – 0°  

Vinkel sätessegment 30° – 5°

Vinkel bensegment 5° – 30°

Fotstöd, elektriskt 28 cm

Höjdjustering 54 – 74 cm

Elektriska specifikationer
Strömförsörjning / spänning 100 – 240 Volt 50/60 Hz

Skyddsklass II

Skyddskategori IPX 4

Motorer 5

Driftspänning på batteriet (tillval) 25,2 Volt

Batteriets kapacitet (tillval) 1800 mAh

Säkerhet
Maxbelastning 240 kg

Den illustrerande stolen visar även tillval som inte ingår i standardversionen. 
Stolens standarddesign är enfärgad Chromgrå.

Teknisk data



ComfortLine2  – en ny dimension av säkerhet, design och komfort

ComfortLine2 kombinerar den senaste 
standarden i hygien med erfarenhet och 
välkända tekniska egenskaper. Släta och 
kompakta ytor gör rengöringen lätt, 
kompletterar designen och förstärker den 
redan höga kvaliten. Den stilrena designen 
och den förbättrade komforten förstärks av 
den eleganta klädseln. 

Med det nya klädseltillvalet, Skai Pandoria 
Plus, får man ett högt resistent, antibakteriellt 
och antimikrobiellt klädselmaterial. Både en- 
och tvåfärgad design finns som tillval.

Den upplysta handkontrollen är 
tydlig och enkel. Den 
upprättstående positionen är 
enkelt tillgänglig med endast en 
knapp.

Rotation av armstödet och sänkning 
av framsidan för det perfekta 
punkteringsläget är intuitivt och 
enkelt med justeringsspaken.

Chockpositionen kan aktiveras 
handsfree med den extra breda 
röda fotpedalen - från båda sidor.

Din patient kan enkelt justera 
höjden och positionen på 
huvudkudden med endast en hand 
och hitta den mest bekväma 
positionen.

Strömutjämning enligt EN 60601 
förbättrar säkerheten för din 
patient.

Centralabromsen på båda sidor 
möjliggör en snabb fixering av 
alla fyra hjulen.

Enkel åtkomst till de fem 
motorerna direkt under den 
avtagbara dynan.

Det helt stängda 
bensegmentet med elektriskt 
justerbart fotstöd ger en högre 
hygienstandard.

Den upprätt positionen för i- och urstigning 
ställs enkelt in med en förprogrammerad knapp.

Armstödet kan justeras till önskat läge och till och 
med vändas helt med en spak.

För optimal avkoppling erbjuder ComfortLine2 
individuell justering av alla segment.

Den extra breda fotpedalen aktiverar chockpositionen 
– en handsfree-funktion för den medicinska personalen.

Atoll

Mint

Royal  Cyclame

Kirsche Chrom 
(Standard)

Karneol

Orchidee




