
   

 

MAC 600 ЕКГ система за анализ 
 

  

Mac 600 има 4,3 ”цветен TFT дисплей 

Показва: сърдечна честота, идентификационен номер на пациента, име, дата, часовник, индикатор за 

захранване на батерията, форми на вълни, водещи лампи, скорост, усилване и настройка на филтъра, 

предупредителни съобщения, подкани, помощни съобщения и дисплей с 12-отвеждания. 

 

Преносим: 

• Компактен дизайн 

•Лесен за използване 

 

Напреднала технология : 

• 12SL програма за анализ на ЕКГ 

• Hookup * Advisor 

 

Свързаност 

• Гъвкаво предаване на данни 

 

 
Функцията Hookup Advisor се появява като трицветен индикатор за кръг в горния десен ъгъл на 
екрана. 
 - Червен кръг: Червеното показва неуспешно отвеждане или лош контакт на електрода или 

прекомерни промени в изоелектричната линия. Червеният показалец винаги е левият кръг на 

показалеца и когато мигането е включено. 

 - Жълт кръг: Показва мускулен тремор, смущения от захранващата линия, отклонение от основната 

линия или шум от електрод. Жълтият маркер винаги е средният кръг. 

 - Зелен кръг: Показва приемливо качество на сигнала. Зеленият показалец винаги е правилният кръг. 

 

 

Техническо описание 

 



Технологично обработване: 

• Честотен диапазон от 0,01 до 150 Hz 

• Цифрова честота на вземане на проби 2000 проби / секунда / канал 

• Входно съпротивление> 10MΩ @ 10 Hz 

• Уред за сърдечен ритъм от 30 до 300 удъра в минута 

• Отсечена висока честота, конфигурируема при 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz или 150 Hz 

• Отсечена ниска честота 0,01 Hz, 0,02 Hz, 0,16 Hz или 0,32 Hz 

 

Запис: 

• Технология на печата Термично точков масив 

• Скорост на запис 5, 12,5, 25 и 50 mm / s 

• Чувствителност / усилване на записа 2,5, 5, 10, 20, 10/5 (разделително калибриране) mm / mV 

• Разделителна способност на записа Хоризонтална 40 точки / mm при 25 mm / s, 8 точки / mm 

вертикална 

• Тип хартия термична. Z-сгъваем перфориран, ширина 80 мм, 280 листа / опаковка. Ролка хартия 

15,7 m. 

Работи с мрежово напрежение от 100 до 240 VAC и има вътрешна акумулаторна батерия (литиево-

йонна) от най-новата технология, която е включена. 

Автономността на работа с напълно заредена батерия е за 360 минути непрекъсната работа без запис 

или 250 ЕКГ 

 

Технически данни на устройството: 

Височина 81 мм 

Ширина 263 мм 

Дълбочина 208 мм 

Тегло 1,2 кг, включително батерия, без хартия 


