
Giường điện siêu nhẹ
Một chiếc Giường Điện Siêu Nhẹ tuyệt vời cho việc chăm sóc cá nhân
của bạn!
Giường điện siêu nhẹ lý tưởng cho bất kỳ cá nhân nào cần giường ở nhà,
trong bệnh viện hoặc tại viện dưỡng lão. Một động cơ khép kín vẫn cực
kỳ yên tĩnh và cụm động cơ có thể được lắp đặt và tháo ra khi bệnh nhân
vẫn còn trên giường.
Thoải mái, Tiện lợi, Chất lượng: Dễ dàng điều chỉnh giường theo độ cao
và vị trí bạn cần. Khung giường lắp ráp đơn giản, vệ sinh dễ dàng.

Hướng dẫn mua giường điện

Cân nặng có khả năng
(450lbs) Chức năng và tính năng Vật chất Phụ kiện

Cơ cấu sản phẩm
① Lan can (Tùy chọn)
② Động cơ
③ Giường mùa xuân
④ Đầu / Bàn chân
⑤ Khóa chốt
⑥ Bánh nướng

Lợi thế sản phẩm
Giường có cấu trúc khung kênh với sàn lò xo tráng kẽm để mang lại sức mạnh vượt trội và giảm trọng lượng.
Giường đủ chắc chắn để chịu được sức nặng lên đến 450 pound nhưng có bánh xe di chuyển dễ dàng, khiến việc điều chỉnh giữa
chiều cao boong 9,5 "-20" trở nên dễ dàng.
Đi kèm với pin 9V để hạ phần giường lên đến 9 lần khi mất điện.
Đầu giường cao hơn chân giường để phù hợp hơn với trang trí nhà.



Phụ kiện giường

Mặt dây chuyền điều khiển tay ：
Điều khiển 6 nút ， Phát sáng trong các nút tối.
Ngay cả khi tắt đèn, người dùng hoặc nhân viên có thể nhanh chóng xác định được vị trí của mặt dây chuyền.
Tương thích với tất cả các loại đệm giường ：
Nệm có kích thước tiêu chuẩn nào sẽ phù hợp với khung này. Cho dù bạn muốn sử dụng đệm mút, lò xo hoặc đệm khí áp lực xen kẽ,
khung này sẽ rất hoàn hảo.
Nửa đường sắt bao gồm:
Những thanh ray an toàn này kẹp vào và tắt một cách dễ dàng. Một nút nhả dễ dàng cho phép từng thanh ray được hạ xuống hoặc
nâng lên một cách độc lập một cách đơn giản.


