
עגלות רפואיות תוצרת ארה“ב
מזניקות את רופאי ישראל למילניום השלישי
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א. מיטווך ובניו י.
החטיבה לציוד מחשוב

מהפכת הניידות נכנסת לעולם הרפואה. עגלות רופא מתקדמות מתוצרת ארה"ב שמספקת 
חברת מיטווך, משמשות כתחנות עבודה, הזמינות עבור הרופאים בכל מקום, ומאפשרות גישה 

מהירה ונוחה לתיק הרפואי של החולה.

מפרט טכני למרכב:

שילדת העגלה עשויה מאלומיניום מעובד,   1 

קל משקל בשילוב פלסטיק מוזרק.   

ידיות מקדימה ומאחור.  2 

באמצעות  המשטח  גובה  לשינוי  נוחה  ידית   3 

בוכנת גז פנאומטית.

מוניטור מתכוונן הניתן להטייה בכל כיוון.   4 

משטח עליון ננעל לאחסון מערכות טכנולוגיות.  5 

גלגלי פלסטיק בקוטר ''4 איכותיים עם מגנים   6 

)שניים מהם עם מעצור(.

מעמד מובנה לסורק בר-קוד.  7 

משטח עכבר ימין/שמאל עם כיס לעכבר.  8 

משטח מקלדת מתכוונן.  9 

תקן VESA 7.5 ס"מ ו-10 ס"מ.  10 

סל אחורי לאחסון.   11 

מתלה לתליית כבל מתח.  12 
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א. מיטווך ובניו י.
החטיבה לציוד מחשוב

מערכות מחשבים:

 .White Box מערכות המחשב יכולות להיות של כל יצרן מוכר או

פורמטים אפשריים להתקנה:

Panel PC (All-In-One(  

מחשב מיני + מסך  

Thin Client + מסך  

קונפיגורציית המחשב ניתנת להתאמה לצרכים ולדרישות הלקוח.

מערכת האנרגיה:

לעגלה מערך אנרגיה המותאם לציוד המחשוב שהותקן. 
הסוללות הנן מסוג Lithium-Ion המאפשרות טעינה מהירה 

)שעתיים( וזמן עבודה של כ-10 שעות בין טעינה לטעינה. 

מערך האנרגיה יכול להגיע כיחידה אחת או בפורמט המאפשר 
"החלפה חמה" של סוללות.

אבזור נוסף:

חברתנו משווקת גם ציוד היקפי בתקן רפואי מחמיר: מסכים 
רפואיים, עכברים ומקלדות אנטי בקטריאליים עם אפשרות רחיצה 

מלאה, מגני מסך, עטים אנטי בקטריאליים, אזניות רחיצות וציוד 
נוסף לתחום הרפואה.

שירותים אפשריים במסגרת אספקת המוצר: 

למוצר ניתן להוסיף שירות ואחריות בהתאם ל- SLA נידרש 
כולל 24/7, תוך 4 שעות.

מידות:

רוחב  40.64 ס"מ, עומק 43.18 ס"מ,  גובה עבודה מקסימלי: 111.76 ס"מ  
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www.ncr.co.il 1-800-22-43-11 סניפים בפריסה ארצית


