
Cama Eléctrica Ultra Leve
Uma ótima cama elétrica ultraleve para seus cuidados pessoais!
A cama elétrica ultraleve é ideal para qualquer pessoa que precise de
uma cama em casa, em um hospital ou em um lar de idosos. Um motor
autônomo permanece incrivelmente silencioso e o conjunto do motor
pode ser instalado e removido enquanto o paciente permanece na cama.
Conforto, conveniência, qualidade: ajuste facilmente a cama à altura e à
posição que você precisa. A estrutura da cama é simples de montar,
limpa facilmente.

Guia de compra de cama elétrica

Capacidade de peso
(450 libras) Funções e recursos Material Acessórios

Estrutura do produto
① Grade de proteção (opcional)
② Motor
③ Cama de molas
④ Cabeceira/Estádio
⑤ Pino de bloqueio
⑥ Rodízios

Vantagem do produto
A cama apresenta construção de estrutura de canal com plataforma de mola revestida de zinco para fornecer resistência superior e
peso reduzido.
A cama é forte o suficiente para suportar uma capacidade de peso de até 450 libras, mas possui um rodízio que se move facilmente,
fazendo ajustes entre 9,5 "-20" de altura do deck.
Vem com bateria de 9V para abaixar a seção da cama até 9 vezes durante falta de energia.
A cabeceira é mais alta que o estribo para melhor se adequar à decoração da casa.



Acessórios de cama

Pingente de controle manual:
Controle de 6 botões，Brilho nos botões escuros.
Mesmo com as luzes apagadas, o pingente pode ser localizado rapidamente pelo usuário ou pelo atendente.
Compatível com todos os colchões de cama:
Qualquer colchão de tamanho padrão caberá neste quadro. Se você deseja usar um colchão de espuma, mola ou ar de pressão
alternada, este quadro será perfeito.
Meio trilho incluído:
Esses trilhos de segurança são presos e desconectados facilmente. Um botão de liberação fácil permite que cada trilho seja abaixado
ou levantado de forma independente e simples.


