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Uchwyt medyczny na tablet
do łóżka rehabilitacyjnego dla
leżącego - dla seniora , dla
chorego - stabilny - do
wysięgnika RH2
Cena brutto

135,00 zł

Cena netto

109,76 zł

Opis produktu
Uchwyt medyczny na tablet do łóżka rehabilitacyjnego dla leżącego - dla seniora , dla
chorego - stabilny - do wysięgnika RH2
Specjalnie dopasowana giętkość ramienia która wymaga siły aby je zniekształcić , jednocześnie utrzymuje duże i małe
urządzenia.
Uchwyt medyczny na tablet do łóżka rehabilitacyjnego dla leżącej osoby.

dla seniora
dla chorego
stabilny
mocowany do wysięgnika medycznego np MACARENA Herdegen i innych

Umożliwia zamontowanie tabletu 7" do 10.1"
Długość ramienia do wyboru w menu wyżej.
Mocowanie tabletu telefonu:
Maksymalna rozpiętość 21cm.
Minimalna 11cm

Mocowanie do blatu / rurki / łóżka / wysięgnika do podciągania / oraz innej powierzchni płaskiej lub okrągłej.
Maksymalna (standardowa) szerokość rozwarcia szczęk mocowania do blatu / rurki to 4cm lub niestandardowe wersje do wyboru od 5.5 do
8cm.

Stwórz własny uchwyt:
Wybierz uchwyt pasujący do tego ramienia - w systemie HR
Wybierz ramię do głowicy
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Dwa rodzaje imadła:
W standardzie pojedyńcze lub w celu uzyskania większej stabilności uchwytu mocowanie podwójne do wyboru z menu wyżej.
( polecane przy długich ramionach w okolicach 100 cm i więcej )

Super mocne i twarde szczęki zapewniają bardzo stabilną pracę.
Wystawiamy F-vat lub paragon. Gwarancja 2 lata.
Nasze uchwyty mają bardzo szerokie zastosowanie dlatego że robimy je pod klienta.
Zastosowanie:
Medyczne , do blatu , rurki , statywu fotograficznego , parapetu , mebli , szafek , stołów, szybowców , ciągników , traktorów , kombajnów
ponad to jeszcze do
- łóżek rehabilitacyjnych
- wysięgnika do podciągania rehabilitacyjnych
- do linii produkcyjnych
-nadają się także dla pilotów do samolotów awionetek
- dla artystów fotografujących swoje dzieła tabletami
- mogą być wykorzystywane przez muzyków do statywów muzycznych tablet jako sterowniki MIDI
- dla żeglarzy do łodzi do nawigacji.
- do fotografii dla fotografa
- jako uchwyt przyłóżkowy
- jako uchwyt na tablet do sterowania maszyn rolniczych.
- jako uchwyt do sprzętu astronomicznego na tablet, tablet lub smartfon jako sterownik modułu Sky Link.
- dla muzyków jako uchwyt do tabletu KONTROLER PROGRAMU FL STUDIO tip
- Uchwyt do tabletu lub smartfonu aby korzystać jako drugi monitor ( spacedesk Basic View )
- w biznesie dla producentów np linii produkcyjnych oraz wielu innych zastosowaniach
- dla graczy do gamingu jako uchwyt na tablet lub smartfon będący na przykład kontrolerem gier programu power grid firmy Roccat.

Mocowanie
Rozwarcie szczęki od 0 do 4cm umożliwia zamocowanie do blatu
rurki lub statywu i innej powierzchni płaskiej i okrągłej.
Mocowanie z gumą która zapobiega rysowaniu powierzchni
mocującej.
Mocna śruba umożliwia bardzo silne i stabilne mocowanie.
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Ramię
Elastyczne ramę pomaga ustawić uchwyt w odpowiedniej pozycji.
Dzięki dostosowaniu przez nas twardości ramienia uchwyt jest
stabilny
oraz jednocześnie umożliwia jego wyginanie w różne strony.
W opcji dodatkowej na zamówienie ramię może być innej twardości i
długości.

Rozstaw
Uniwersalny uchwyt o rozstawie od max 17cm do min 12cm
pasuje do tabletów od 7" do 10,1" oraz smartfonów
Umieszczona tylna guma zapobiega rysowaniu się urządzenia.
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Głowica
Obrotowa głowica pozwala na odpowiednie stawienie
zamocowanego urządzenia w zależności od potrzeb.

System HR

Uniwersalny system HR pozwala na zamocowanie innego uchwytu
do ramienia w tym systemie.
Co pozwala na wymienianie uchwytów już posiadanych w zależnośc
od przeznaczenia np mały uchwyt do telefonu, duży do tabletu itp.
Dzięki temu rozwiązaniu nasz produkt jest uniwersalny i zgodny z
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resztą
uchwytów dostępnych na rynku.

Konfigurowalny
Nasz system uchwytów umożliwia dopasowanie do potrzeb klienta.
Posiadamy szeroką gamę zacisków mocujących do fotela
samochodowego
, blatu , rurki , statywu fotograficznego, śruby fotograficznej 1/4"
itp...
Możliwość dostosowania długości ramienia oraz jego twardości.
Szeroki wybór uchwytów w systemie HR do tabletów i telefonów.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Długość: 100cm (+ 36,00 zł ), 115cm (+ 40,00 zł ), 125cm (+ 43,00 zł ), 140cm (+ 49,00 zł ), 135cm (+ 46,00 zł ), 150cm (+
52,00 zł ), 160cm (+ 55,00 zł ), 170cm (+ 58,00 zł ), 180cm (+ 61,00 zł ), 190cm (+ 64,00 zł )
Szer. szczęk mocowania do blatu: 4cm , 5.5cm (+ 15,00 zł ), 6cm (+ 20,00 zł ), 8cm (+ 25,00 zł )
Rodzaj imadła: Pojedyńcze , Podwójne (+ 34,00 zł )
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