Edison-serien – Style

Skrivbord
Utformade för att skapa en hemtrevlig miljö på en modern vårdenhet.

B13

B14

Funktioner och fördelar
••Ett varierat utbud av konfigurationer för lådor som passar alla budgetar
••Stötabsorberande lådor som mjukt glider in på plats vid stängning
••Tålig konstruktion för lång hållbarhet, i material som är lätta att rengöra och underhålla
••Storlekar som anpassats till behoven i dagens patientmiljöer

Edison-serien – Style

Skrivbord

Tekniska specifikationer
modell ME720B1-B13

modell ME720B1-B14

Höjd

805 mm

Höjd

805 mm

Bredd

898 mm

Bredd

1181 mm

Djup

500 mm

Djup

500 mm

Vikt

25 kg

Vikt

44 kg

Material
Stomme
Toppskiva
		
Kanter

Material
Melamin
Högtryckslaminat (HPL)
Aluminium

Stomme
Toppskiva
		
Kanter

Färger

Handtag/färger

se blad med färger

se blad med handtag och färger

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med fler än 7 000 anställda
i över 100 länder. Vi samarbetar med vårdgivare genom att fokusera på
patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska och ekonomiska resultaten inom fem
kärnområden: förbättrad rörlighet, sårvård och förebyggande åtgärder, kliniskt
arbetsflöde, kirurgi – säkerhet och effektivitet samt respiratorisk vård. Hill-Roms
personal, program och produktvarumärken arbetar mot ett mål: Varje dag, över hela
världen, förbättrar vi vårdresultaten för våra patienter och deras vårdgivare.

Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder. Om du vill ha
mer information om den här produkten eller en tjänst kan du kontakta
den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:

www.hill-rom.com

Melamin
Högtryckslaminat (HPL)
Aluminium

Det här dokumentet riktar sig enbart till sjukvårdspersonal. Medicintekniska produkter som visas i
denna broschyr är avsedda att användas av patienter på vårdavdelningar. Hill-Rom rekommenderar
att du noggrant läser de detaljerade anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår
i dokumenten som medföljer de medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är
ansvarig för korrekt användning och underhåll av dessa produkter.
Möbeltillverkare:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – Frankrike (även europeisk representant)
Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, specifikationer
och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som ges vid
försäljning eller uthyrning av dess produkter.
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