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Technische  gegevens

eUnilateral  eetranscrani l  
Doppler

Recorder afmetingen  (mm): 
 150 X 92 X 28

tieFrequen : 1.5 MHz Recorder ge cwi ht: 0.35 kg

eIntern  ijbatter  (Accu) EC eclassificati : class II a

eUnivers el  eextern lader  eitQualit  esyst em: ISO 13485
ge
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