
dynamic II Battery

• Inovativní evropský design
• vysoký sací výkon
• malá a lehká
• snadné ovládání
• přijatelná cena
• indikátory stavu přístroje a baterie

kompaktní elektrická odsávačka



Integrované držáky pro upevnění  
až dvou lahví různých velikostí

Držáky lahví

Šasí  je vyrobeno z velmi roubstního,  
nerozbitného a nehořlavého  

materiálu s UV ochranou

LED indikátory stavu a chodu odsávačky

Světelná indikace chodu

Egonomický regulátor vakua

Vákuometr s vyznačenými 
barevnými pásmy

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

Dynamic II BATTERY
Kompaktní moderní přístroj pro účinné odsávání, vhodný pro použití v domácí 
péči a při transportech. Pístová vývěva zaručuje vysoký výkon (20 l/min)  
a nevyžaduje žádnou údržbu. Regulátorem vakua lze ovládat velikost vakua  
v rozmezí 0 – 80 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 filtrem MSF, který zabraňuje 
kontaminaci okolního prostředí.

TECHNICká SPECIFIkace
parametry

Dynamic II BATTERY

volitelné příslušenství

elektrická odsávačka

k odsávačkám Dynamic II battery

Max. vakuum 80 kPa (605 mmHg) ± 8%
Rozměry (š × v × d) 310 × 240 × 190 mm
Váha (bez nabíječky) 4,9 kg
Sběrné nádoby (láhve) 0,5 / 1 l
Napětí 12 V DC
Adaptér 100 – 240 V AC/50-60 Hz
Sací výkon 20 l/min
Dvojitá ochrana proti  
přeplnění (přesátí)

ústrojí zamezující přeplnění,  
sací filtr MSF

Doba provozu z baterie 1,5 hod
Doba nabíjení baterie min. 4 hod. nabíjení po rozsvícení

indikátoru LOW BAT
standard – univerzální bateriová nabíječka
volitelné – kabel do autozapalovače 12 V

• Inovativní evropský design
• vysoký sací výkon
• malá a lehká
• snadné ovládání
• přijatelná cena
• inikátory stavu přístroje a baterie

Dynamic II Battery,  
přenosný elektrický odsávací přístroj

obj. č.: 11-1215

Standardní příslušenství: sací okruh PVC, konektor Dynamic 2 ks, záslepka 
svěrky 2 ks, záslepka svěrky s úchytem
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CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077 
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447 
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, KROMĚŘÍŽ mobil: 725 714 941 


