
• Inovativní evropský design

• vysoký sací výkon

• malá a lehká

• snadné ovládání

• přijatelná cena

dynamic II
kompaktní elektrická odsávačka
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Sací filtr (MSF)
Sací � ltr zabraňuje kontaminaci okolního prostředí. Filtr je nutno, stejně jako ostatní pomůcky
pro jednorázové použití, měnit po 24 hodinách. Umisťuje se do vstupu pro připojení
sacího okruhu na přístroji.

Sací � ltr MSF (20 ks/balení) – obj. č.: 271-022-001

Dynamic II 
Kompaktní moderní přístroj pro účinné odsávání, vhodný především pro použití 
v ordinacích, sanatoriích a při domácí péči. Pístová vývěva zaručuje vysoký 
sací výkon (22 l/min) a nevyžaduje žádnou údržbu. Regulátorem vakua lze 
ovládat velikost vakua v rozmezí 0 – 90 kPa. Tato hodnota je monitorována na 
vakuometru. 

Odsávačka je vybavena 0,5 nebo 1 l polykarbonátovou sběrnou nádobou (láhví) 
s ústrojím zamezující přeplnění a sacím � ltrem MSF, který zabraňuje kontaminaci 
okolního prostředí.

technická specifikace
parametry

Dynamic II

volitelné příslušenství

elektrická odsávačka

k odsávačkám dynamic II

Max. vakuum 90 kPa
Rozměry (v × š × d) 310 × 240 × 190 mm
Váha 4,3 kg
Sběrné nádoby (láhve) 0,5 / 1 l
Voltage 230 V / 50 - 60 Hz
Sací výkon 22 l / min., (přerušované sání –

20 min. v chodu,  30 min. pauza)
Dvojitá ochrana proti 
přeplnění (přesátí)

ústrojí zamezující přeplnění, 
sací � ltr MSF

Stojan pojízdný Dynamic *) obj. č.: 11-5103

Dynamic II – elektrický odsávací přístroj obj. č.: 11-1210

• Inovativní evropský design
• vysoký sací výkon
• malá a lehká
• snadné ovládání
• přijatelná cena

Integrované držáky pro upevnění 
až dvou lahví různých velikostí

Držáky lahví

Šasí  je vyrobeno z velmi roubstního, 
nerozbitného a nehořlavého 

materiálu s UV ochranou

Světelná indikace chodu

Egonomický regulátor vakua

Vákuometr s vyznačenými
barevnými pásmy

*) Nutno uvést při objednávání. Dodatečně lze nainstalovat pouze u výrobce.

Standardní příslušenství: sací okruh PVC, konektor Dynamic 2 ks, záslepka 
svěrky 2 ks, záslepka svěrky s úchytem
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