
MOBILETT  Elara Max
Impulsione a eficiência e a qualidade de 
imagem em seu departamento

Sempre pronto

• Se as baterias se esgotarem, é possível 
realizar exposições ligado à tomada

• Permite o movimento manual no caso 
da bateria se esgotar

Pintura antimicrobiana

Exclusiva cobertura antimicrobiana e 
design

de fácil limpeza (com cabos 
totalmente integrados) que te ajuda 

a prevenir e controlar infecções

Especificações técnicas

Registrado na Anvisa sob número: 10345162350 2

2 As características completas do equipamento se encontram no manual ANVISA

O MOBILETT Elara Max é um sistema leve e compacto que oferece a máxima 
mobilidade e flexibilidade de posicionamento, mesmo em espaços apertados. 
Seu design fácil de limpar e o revestimento antimicrobiano exclusivo fazem 
dele uma solução totalmente higiênica. Graças à integração rápida, segura e 
perfeita em sua rede de TI, a máquina fornece acesso a dados relevantes 
sempre que você precisar.

Outros diferenciais:

• Peso do sistema: 380 kg

• Detector MAX wi-D: Dimensões 35 cm x 43 cm, 
Cintilador de iodeto de césio (Csl), Peso 3.3 kg

• Detector MAX mini1 : Dimensões 24 cm x 30 cm, 
Cintilador de iodeto de césio (Csl), Peso 1,6 kg

- cabe perfeitamente em incubadoras

Conceito inteligente de 
recarga no próprio 
equipamento para detectores 
sempre prontos para uso

Recarga do detector no 
equipamento

Design de girafa1

Amigável para crianças, 
para um ambiente 

relaxante

Para mais 
informações 
escaneie o QRCode

Potente e 
compacto–

peso de 
apenas 

380 kg

• Potência: Máx. 35 kW, máx. 450 mA

• Máx. altura do ponto focal: 213,5 cm

• Posicionamento do tubo: máx. extensão horizontal: 124,5 cm
O posicionamento do tubo durante 
o transporte permite melhor visão, 
reduzindo o ponto cego e 
facilitando a visualização de 
obstáculos no chão.

Movimentação segura

• Equipamento 
motorizado com 
bateria integrada de 
duração de 6 horas 
ou 200 exposições

1 Opcional

1 Opcional


