
• Komple büyük set: 2 adet senkron motor, 1 adet kontrol kutusu, 
 1 adet el kumandası, 1 adet kumanda tutucu aparat,
• Steril olması gereken tüm klinik ve poliklinik ortamlarda,
• 304 kalite paslanmaz çelik,
• Senkronize çalışan yükseklik ayarlı motorlar ile masanın yüksekliği
 ayakta veya oturarak çalışmaya uygun hale getirilmesi, 
• Esnek depolama rafları veya sepetleri ile kullanıcı dostu tasarım,
• Yüksekliği ayarlanabilen Blister rafı,
• Yüksekliği ve boyutları ayarlanabilen Blister tutma aparatları,
• Kullanıcının oturma pozisyonunu etkilemeyecek ayak tasarımı,
• Priz ve elektrik grubu, dahili aydınlatma lambası ve esnek mercekli masa lambası,
• Ebatlar (ExBxY):  700x1800x900/1850 mm.

Çalışma İstasyonu (Yükseklik Ayarlı)

Mixta; üretimini yaptığı her ürünü sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu bir gelecek için tasarlar...
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Work Station (Height Adjustable)

MCI 3656

• Complete large set: 2 synchronous motor, 1 control box, 1 hand controller, 1 
controller holder apparatus,
• For entire sterilization required centers,
• Manufactured from 304 grade stainless steel,
• Height of the table can be adjusted in compliance with sedentary or standing 
operation through synchronized height adjusted motors, 
• User friendly design with flexible storage shelves or baskets,
• Height adjustable reel shelf,
• Height and size adjustable Blister holding apparatuses,
• Stand design that does not affect sitting position of the user,
• Plug-socket and electric group, internal illumination lamp and table magnifying 
lamp,
• Computer screen and cabinet holder apparatus,
• Two block drawers,
• Dimensions (WxLxH): 700x1800x900/1850 mm.


