
MOBILNÍ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR

Stay in Motion



VYDEJTE SE NA CESTY
S námi můžete znovu vyrazit, kamkoliv si budete přát. Zen-OTM s vámi může na palubu letadla nebo lodi,  
do vlaku či auta. Pouze na baterie vydrží v provozu i během celého Vašeho letu z Prahy do New Yorku.  
V jakémkoliv okamžiku Vám Zen-OTM zajistí potřebnou dávku kyslíku, zvláště pak ve chvíli, kdy ji budete nejvíce 
potřebovat. 



BUĎTE NEZÁVISLÍ
Zen-OTM nabízí šanci udržet si nezávislý a aktivní život i v případě onemocnění CHOPN.
Návštěvy nejbližších a přátel, procházky, společenské akce nebo nákupy se znovu stanou běžnou součástí 
vašeho života. Nízká hmotnost umožňuje uživatelům pokračovat dále ve svém životě bez omezení.
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Zen-O™ koncentrátor je dodáván včetně brašny, vozíku, baterie, AC a DC napájecích kabelů, uživatelské příručky.
Celosvětově dostupný servis a dodávky náhradních dílů jsou samozřejmostí.
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Rozměry (d×š×v): 212 mm × 168 mm × 313 mm

Hmotnost: 4.66 kg včetně 12-ti článkové baterie

Napájení: AC adaptér: 100-240V AC(+/- 10%), 50-60 Hz in, 24V DC, 
6.25A out
DC adaptér: 11.5 - 16V DC in, 19V, 7.9A out

Čistota kyslíku: 87% - 96% při všech nastaveních

Dávkování O2: Nastavení v pulzním režimu v 6ti krocích do 2,0 l/min nebo 
od 0,5 do 2,0 l/min v nepřetržitém režimu

Hladina hluku: 38 dB(A) testováno Prüfmethode 14-1 03/2007 MDS-Hi*
42 dB(A) testováno ISO 3744*

Provoz přístroje: 4 hodiny s jednou baterií nebo 8 hodin se 2 bateriemi  
při 18 N/M (nádechů za min.)

   *v pulsním režimu 2.
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