
Napakagaan na Electric Bed
Isang napakagandang Ultra-Light Electric Bed para sa iyong personal na
pangangalaga!
Ang Ultra-Light Electric Bed ay perpekto para sa sinumang indibidwal
na nangangailangan ng kama sa bahay, sa isang ospital, o sa isang
nursing home. Ang isang self-contained na motor ay nananatiling hindi
kapani-paniwalang tahimik, at ang motor assembly ay maaaring i-install
at alisin habang ang pasyente ay nananatili sa kama.
Comfort, Convenience, Quality : Madaling ayusin ang kama sa taas at
posisyon na kailangan mo. Ang frame ng kama ay madaling i-assemble,
madaling linisin.

Gabay sa Pagbili ng Electric Bed

Kapasidad ng Timbang
(450lbs) Mga function at tampok materyal Mga accessories

Istraktura ng Produkto
① Guardrail (Opsyonal)
② Motor
③ Spring bed
④ Head/Footboard
⑤ I-lock ang pin
⑥ Mga Casters

Kalamangan ng Produkto
Nagtatampok ang kama ng channel frame construction na may zinc coated spring deck para makapagbigay ng superior strength at
reduced weight.
Ang kama ay sapat na malakas upang makayanan ang kapasidad ng timbang na hanggang 450 pounds ngunit nagtatampok ng isang
caster na madaling gumalaw, na ginagawang mga pagsasaayos sa pagitan ng 9.5"-20" na taas ng deck ng isang cinch.
May kasamang 9V na baterya upang ibaba ang seksyon ng kama nang hanggang 9 na beses sa panahon ng pagkawala ng kuryente.
Ang headboard ay mas matangkad kaysa sa footboard para mas magkasya ang palamuti sa bahay.



Mga accessories sa kama

Hand Control Pendant:
6-button control，Glow in the dark buttons.
Kahit na patay ang mga ilaw, ang pendant ay mabilis na mahahanap ng gumagamit o ng attendant.
Compatible sa lahat ng bed mattress:
Ang anumang karaniwang sukat na kutson ay magkasya sa frame na ito. Kung gusto mong gumamit ng foam, spring o alternating
pressure air mattress, magiging perpekto ang frame na ito.
Kasama sa Half Rail:
Ang mga riles na pangkaligtasan na ito ay madaling nakakapit at nakasara. Ang isang madaling release button ay nagbibigay-daan
sa bawat rail na independiyenteng ibaba o itataas nang simple.


