→ Datasheet

Inogen One® G3.
Mobiele concentrator.

Mobiele
concentrator
Voordelen

De Inogen One® G3 is een lichtgewicht, draagbare zuurstofconcentrator die zorgt voor meer mobiliteit in
het dagelijks leven en tijdens het reizen.
•
•
•
•
•
•

Licht: de Inogen One® G3 is met zijn 2,2 kg extreem licht en compact voor optimale bewegingsvrijheid.
Gebruiksmogelijkheden: zowel stationair als draagbaar (bijv. op reis).
Optimale zuurstoftoediening: de Inogen One® G3 detecteert het begin van de inademing en levert precies op
het moment van inademing een hoeveelheid zuurstof.
Eenvoudig in gebruik: overzichtelijk bedieningspaneel met een hoog gebruiksgemak.
Extra bewegingsvrijheid: tot 8 uur met dubbele batterij (optioneel).
Geschikt voor gebruik tijdens de slaap.
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Technische specificaties

Standaardpakket

•
•
•
•
•
•

Inogen One® G3 concentrator
Draagtas
Enkele batterij
Wisselstroomadapter
Gelijkstroomadapter (autolader)
Gebruikershandleiding

Optioneel

•
•
•
•
•
•

Externe batterijlader
Dubbele batterij
Neusbril Salter 1600Q
Zeefbed vervangkit (inclusief twee zeefbedden)
Uitlaatfilter vervangkit (inclusief twee uitlaatfilters)
Deeltjesfilter (per 2 stuks)

2,2 kg (inclusief enkele batterij)
2,7 kg (inclusief dubbele batterij)
0,6 kg
1,1 kg
22,2 cm x 7,6 cm x 18,4 cm
Pulsafgifte
Minder dan 42 dba op instelling 2
Max. 2 minuten
90% - 3%/+ 6% bij alle instellingen
4 instellingen: 1-4
-0,12 cm H2O
Bij pulsinstelling 2: tot 4 uur met enkele batterij
Bij pulsinstelling 2: tot 8 uur met dubbele batterij
(optioneel)
Tot 4 uur met enkele batterij
Tot 8 uur met dubbele batterij
50W (220V)
100W (220V)
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Gewicht concentrator
Gewicht concentrator
Gewicht enkele batterij
Gewicht dubbele batterij
Afmetingen (L x B x H)
Flowinstelling
Geluid
Opwarmtijd
Zuurstofgehalte
Pulsinstellingen
Triggergevoeligheid
Batterijduur
		
		
Oplaadtijd batterij
		
Gemiddeld stroomverbruik concentrator
(zonder accu & via wisselstroom)
Gemiddeld stroomverbruik opladen
(met accu & via wisselstroom)
Fabrikant

