DOMETIC HC 302D
MEDICIJNKOELKAST, SCHARNIER RECHTS, 22 LITER
SPECIFICATIES
ALGEMEEN

SKU-nummer 9105204421
Model HC302D
Model op label HC302DFS
Leveringsomvang 1 fridge
Koeltechnologie Compressor

AFMETINGEN

Afmetingen productdiepte 450
mm
Afmetingen producthoogte 580
mm
Afmetingen productbreedte
422 mm
Inhoud koelkast (EN62552) 22 l
Brutovolume (EN62552) 33 l
Nettogewicht 20 kg
Inhoud - totaal (EN62552) 22 l

MEDICIJNKOELING
GESCHIKT VOOR
GEZONDHEIDSZORG

TEMPERATUURREGELING
DIGITALE THERMOMETER

VEILIGE OPSLAG
HOORBARE
WAARSCHUWING

VOOR ALS FOUTLOOS HANDELEN
VEREIST IS

ELEKTRISCH

Nominaal ingangsvermogen
(AC) 70 W
VERMOGEN

De perfecte oplossing voor ziekenhuizen en gezondheidscentra
die conform de DIN 58345-norm hun warmtegevoelige medicijnen
bij een temperatuur van +2 °C tot +8 °C moeten bewaren. Met
geïntegreerde ventilator voor een constante temperatuur en een
geluidssignaal wanneer de deur langer dan 20 seconden
openstaat.

Conform DIN 58345
Bewaart warmtegevoelige medicijnen tussen +2 °C en +8 °C
Een geïntegreerde thermometer geeft de koelprestaties aan de binnenkant
weer. Ingebouwde ventilator voor een betrouwbare constante temperatuur
Er wordt een geluidssignaal gegeven wanneer de deur meer dan 20 seconden
openstaat
Compressorkoeltechniek

Mobile living made easy.

Koelmiddel, type R134a
Contains fluorinated greenhouse
gases
1430
38 g
0,054 t
Geluid (DIN60704-1 & 607042-14) 45 dB(A)
Klimaatklasse (EN62552) SN

ADDITIONAL
Warmtegevoelige medicijnen betrouwbaar opslaan? Een koud kunstje voor de
Dometic HC 302D met betrouwbare constante temperatuurregeling dankzij de
ingebouwde ventilator. Deze medicijnkoelkast is ontwikkeld voor gebruik in
ziekenhuizen en gezondheidscentra. De inhoud wordt gekoeld op een temperatuur
tussen +2 °C en +8 °C. Er klinkt een geluidssignaal wanneer de deur langer dan 20
seconden openstaat. De HC 302D, met een inhoud van 22 liter, beschikt over een
deurvergrendeling voor een veilige opslag en laden met flexibele compartimenten
voor het georganiseerd bewaren van medicijnen. De laden kunnen voor extra
gebruiksgemak ook worden verwijderd. Deze medicijnkoelkast biedt de
gebruikers gemoedsrust in een omgeving waarin ze constant onder hoge druk
staan.

Ingangsfrequentie 50 Hz
Ingangsspanning (AC) 230 V

Kleur White
Certificaten CB,CE
Type scharnier Right hinged
Binnenverlichting Yes, LED
Thermostaatregeling Electronic
Thermostat

LOGISTICS

Afmetingen pakketdiepte 504
mm
Afmetingen pakkethoogte 640
mm
Afmetingen pakketbreedte 475
mm
Pakketgewicht 22 kg
EAN-13 5999024860200

DOMETIC HC 502D
MEDICIJNKOELKAST, 35 L
SPECIFICATIES
ALGEMEEN

SKU-nummer 9105204425
Model HC502D
Model op label HC502DFS
Leveringsomvang 1 fridge
Koeltechnologie Compressor

AFMETINGEN

Afmetingen productdiepte 494
mm
Afmetingen producthoogte 592
mm
Afmetingen productbreedte
486 mm
Inhoud koelkast (EN62552) 35 l
Brutovolume (EN62552) 49 l
Nettogewicht 22 kg
Inhoud - totaal (EN62552) 35 l

MEDICIJNKOELING
GESCHIKT VOOR
GEZONDHEIDSZORG

TEMPERATUURREGELING
DIGITALE THERMOMETER

VEILIGE OPSLAG
HOORBARE
WAARSCHUWING

VEILIG EN ZEKER

ELEKTRISCH

Nominaal ingangsvermogen
(AC) 70 W
VERMOGEN

De perfecte oplossing voor ziekenhuizen en gezondheidscentra
waar warmtegevoelige medicijnen bij een temperatuur van +2°C
tot +8°C moeten worden bewaard. Met geïntegreerde ventilator
voor een constante temperatuur en geluidssignaal wanneer de
deur langer dan 20 s openstaat.
Met het betrouwbare gemak van een constante temperatuur dankzij een
geïntegreerde ventilator is de Dometic HC 502 de ideale oplossing voor
ziekenhuizen en gezondheidscentra waar warmtegevoelige medicijnen worden
bewaard. De inhoud wordt gekoeld tot een temperatuur van +2 °C tot +8 °C. Er
wordt een geluidssignaal gegeven wanneer de deur langer dan 20 seconden
openstaat. De HC 502, met een inhoud van 35 liter, beschikt over een
deurvergrendeling voor een veilige opslag en laden met flexibele compartimenten
voor het georganiseerd bewaren van medicijnen.
Conform DIN 58345
Bewaart warmtegevoelige medicijnen tussen +2 °C en +8 °C
Een geïntegreerde thermometer geeft de koelprestaties aan de binnenkant
weer. Ingebouwde ventilator voor een betrouwbare constante temperatuur
Er wordt een geluidssignaal gegeven wanneer de deur meer dan 20 seconden
openstaat
Compressorkoeltechniek

Ingangsfrequentie 50 Hz
Ingangsspanning (AC) 230 V

Koelmiddel, type R134a
Contains fluorinated greenhouse
gases
1430
38 g
0,054 t
Geluid (DIN60704-1 & 607042-14) 45 dB(A)
Klimaatklasse (EN62552) SN

ADDITIONAL

Kleur White
Certificaten CB,CE
Type scharnier Right hinged
Binnenverlichting Yes, LED
Thermostaatregeling Electronic
Thermostat

LOGISTICS

Afmetingen pakketdiepte 556
mm
Afmetingen pakkethoogte 665
mm
Afmetingen pakketbreedte 546
mm
Pakketgewicht 24 kg
EAN-13 5999024860248

Mobile living made easy.

