به نام خدا

فروش دستگاه سونوگرافی دامپزشکی آتی نگرمهر

V9

دارای لاتلیت تؽخیؿ آتعتٌی در  15رٍزگی در اظة
ٍ  25رٍزگی در گاٍ ،گَظفٌذ ،تس


 AC/DCلاتلیت اظتفادُ از ترق ٍ تاتری(تاتری دظتگاُ تا کیفیت تعیار تاال ٍدٍام طَالًی هی تاؼذ).
·



لاتلیت Upgrade

کن حجن ٍ ظثك تا لاتلیت جاتجايی تعیار آظاى ( 2/5Kgتا احتعاب کلیِ ضوائن ) کیف هخفَؾ جْت حول آظاى
ٍآٍيس گردًی هخفَؾ ٍهجْس تِ (Car Chargerؼارشر تاتری هخفَؾ هاؼیي)



ـفحِ هاًیتَر  7ايٌچ  LCDجْت پیؽگیری از خعتگی چؽن لاتل اتفال تِ عیٌك ٍهاًیتَرجاًثی
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·

کلیذّای  (Back Litلاتل اظتفادُ حتی در اطاق کاهال تاريك)



پرٍتْای هَلتی فرکاًط(High Quality ٍHigh Density )2-10MHz



دارای حافظِ ّای هختلف دائن ٍ هَلت



لاتلیت رخیرُ تیػ از  100.000.000تفَير در ٍ(USB Disk) Flash Memoryتفاٍير دائن دردظتگاُ



Cine memory:128تا تغییر ظرعت تازتیٌی



دارای ًرم افسار اًذازُ گیری  Generalحیَاًات هختلف،تعییي ظي حاهلگی ٍ تاريخ احتوالی زايواى تا تَجِ تِ پاراهترّای
هاهايی



لذرت تسرگ ًوايی در  4ظطح )(Partial Zoom , PIP



زاٍيِ اضکٌیٌگ  /30-150°عوك تفَير  25ظاًتی هتر




Image Processing
دارای خرٍجی ّای هختلف ٍ ))USBFlash memory



لاتلیت اتفال تِ پريٌتر هذيكال ٍ هاًیتَر جاًثی



4(TGCظیگٌال)



لاتلیت چرخػ تفَير (راظت  /چپ تاال  /پايیي هثثت/هٌفی)



دارای کلیِ اظتاًذاردّای تیي الوللی



دٍ ظال گاراًتی ضواًت کتثی ٍ  10ظال خذهات پط از فرٍغ



حضَر در دٍرُ ّای آهَزؼی تؽخیؿ آتعتٌی ٍ ظًََگرافی تا تخفیف ٍيصُ

جُت مشايرٌ ي خریذ دستگاٌ با شمارٌ  02166482031ي  09392074627آتی وگرمُر تماس حاصل فرماییذ
َمچىیه عالقمىذان بٍ آمًزش می تًاوىذ جُت ثبت وام در کارگاٌ عملی تشخیص آبستىی ي سًوًگرافی دام کٍ بٍ
مذت  60ساعت برگسار می گردد با شمارٌ  02166967620ي یا  09392074626تماس حاصل فرمایىذ(.با اعطای
گًاَیىامٍ)
.ظرفیت َر کارگاٌ صرفا  12وفر می باشذ.
با خریذ دستگاٌ از آتی وگرمُر از تخفیف يیژٌ شرکت در کارگاٌ برخًردار گردیذ
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