
Masa Üstü Flash Otoklav Cihazı

Mixta; üretimini yaptığı her ürünü sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu bir gelecek için tasarlar...
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Tabletop Flash Autoclave Device

MFO 8000
• B sınıf Masa Üstü Flash Otoklav,
• Micro işlemci kontrollü, ön vakum sistemli,
• 18 - 22 L kapasiteli,
• LCD grafik ekran Türkçe ve İngilizce menü, kullanıcı dostu arayüz,
• Dâhili termal yazıcı ve Buhar Jeneratörü,
• En az 3 katlı yükleme raf ve sepet sistemi,
• Dâhili su filtreleme mekanizması,
• Paslanmaya karşı dış kasa elektro statik boyalı,
• Kapı kontrol güvenlik sistemi, silikon contalı (yedekli),
• 8 adet sterilizasyon programı USB port,
• Vakum, bowie dick ve helix test kabiliyeti,
• Kolay bakım ve enerji tasarruf sistemi,
• TS EN 13060 + A2 standardına uygun,
• 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010 standardına uygun,
• Su distile cihaz hediyeli+İsteğe bağlı cihaz sehpası.

• B Class Desktop Flash Autoclave,
• Controlled by the micro-processor-pre vacuum pump,
• 18 - 22 L capacity,
• LCD Graphical screen-Turkish or English menu, 
 user friendly interface,
• Internal thermal printer and steam generator,
• At least 3 tray holders and chamber/basket system,
• Internal water filtering mechanism,
• Corrosion resistant electrostatic painted outer cabin,
• Door locking system with silicone gasket (back-up),
• 8 sterilization programs-USB port,
• Vacuum, bowie dick and helix test programs,
• Easy maintenance and energy saving system,
• Compliance with TS EN 13060 +A2 Standard,
• Compliance with 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN61010 Standard
• Water distillate device is free of charge+optional device stand


