
Máy Tạo Oxy Medally 10L - Medally thương hiệu từ USA chuyên về máy tạo oxy. Đáp ứng nhu 

cầu đa dạng của người sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chăm sóc sức khoẻ tại nhà, 

dùng trong bệnh viện, phòng khám, phòng mổ, trong các việc chăm sóc sắc đẹp. 

 

Sản phẩm Medally đạt chứng chỉ FDA, CE. Do chất lượng vượt trội nên sản phẩm Medally được 

khách hàng ở nhiều nước trên thế giới tin dùng. 

Mục tiêu của Medally là tiếp tục mang đến sản phẩm chất lượng cao để tiếp tục nâng cao chất 

lượng cuộc sống. 

Tính năng nổi bật 

 Báo động sự cố điện, áp suất cao hoặc thấp. 

 Độ ồn thấp 

 Màn hình LCD lớn hiển thị áp suất máy, thời gian đã sử dụng, thời gian hiện tại và số lần 

máy khởi động 

 Công suất lơn phù hợp với các phòng khám có thể kết hợp với bộ chia để dùng cho 

nhiều bệnh nhân cùng lúc. 

 Hệ thống làm lạnh kỹ thuật mới giúp cho máy hoạt động liên tục 24h mà không bị ngắt 

do quá nhiệt. 

Thông số kỹ thuật: 

 Lưu lượng oxy: 0.5-10lít/phút 

 Nồng độ oxy: 93% ±3% 

 Áp suất đầu ra: 0.04 - 0.07 Mpa 

 Công suất: 880W 

 Nguồn điện: 220V/50Hz 

 Báo động: Báo động sự cố điện, báo động áp suất cao hoặc thấp. 

 Độ ồn:  ≤ 50 dBA 

 Màn hình LCD hiển thị: Áp suất (độ chính xác: 0.001Mpa), Thời gian đã sử dụng (phạm vi: 

0-99999 giờ), thời gian hiện tại (độ chính xác: 1phút), số lần máy hoạt động 

 Khối lượng: 27kg 

 Kích thước: 365x375x600 mm 

 Cầu chì: T63AL/250V 

 Nhiệt độ môi trường: 10°C - 40°C 

 Độ ẩm: 30% - 85% 

 Áp suất không khí: 700hPa - 1060hPa 

 Độ cao: Máy có thể hoạt động tốt độ cao 2286m so với mực nước biển. 

 


