
Giường thấp hoàn toàn
bằng điện ba động cơ
Giường có chiều cao thấp êm ái, tiện lợi, hoàn toàn
bằng điện giúp thay đổi vị trí mượt mà với điều khiển
Mặt dây chuyền tay dễ sử dụng và chiều cao tổng thể
của khung giường để tạo sự thoải mái và linh hoạt tối
đa cho bệnh nhân hoặc người chăm sóc.

 

Hướng dẫn mua giường điện

Trọng lượng Công suất 204kg Giường thấp Bánh xe có phanh Giường điện hoàn toàn
với ba động cơ

Cơ cấu sản phẩm
① Lò xo chân
② Lò xo
đầu ③ Bảng đầu / chân
④ Tay quay khẩn cấp
⑤ Bánh xe
⑥ Điều khiển mặt dây chuyền
⑦ 3 Động cơ / Bộ truyền động

Lợi thế sản phẩm



1. Định vị phần chân và chiều cao tổng thể của khung giường để tạo sự thoải mái và linh hoạt tối đa cho bệnh nhân hoặc
người chăm sóc
2. Kết cấu khung kênh cung cấp sức mạnh vượt trội và giảm trọng lượng
3. Khung gia cường chống xoắn và uốn
4. Lò xo tráng kẽm bền lâu boong cho bệnh nhân thoải mái
5. Kết thúc giường có chức năng cao bằng HD Polyethylene đúc bền Tấm phủ cuối giường được đúc nguyên khối hấp dẫn,
dễ bảo quản
6. Bàn đầu cao hơn bàn chân để phù hợp với phong cách trang trí nhà
7. Nhãn và lò xo mã màu giúp đảm bảo độ chính xác lắp đặt các thanh ray bên để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân
8. Cơ bắp làm việc hiệu suất cao của nhà máy điện 3 động cơ là tiêu chuẩn công nghiệp
9. Trong trường hợp mất điện, khả năng tiếp cận tay quay Hi / Lo được gắn trên cùng và ghi đè động cơ tay quay bằng tay
đối với các điều chỉnh bề mặt ngủ

 


