CABIX ® INDOOR
AED Smartcabinet
Cabix hjertestarterskabe er designet med henblik
på at tilbyde mere end bare opbevaring. Det er
vores vision, at hjertestarterskabe skal bidrage til,
at flere mennesker overlever et hjertestop.
Derfor udvikler vi hjertestarterskabe med vægt
på synlighed, tilgængelighed og hurtig adgang
- da hvert sekund tæller ved hjertestop.
En hjertestarter skal altid være klar til brug og et hjertestarterskab skal understøtte dette.
Cabix arbejder kontinuerligt på at udvikle
mere intelligente skabe, der gør det lettere at
overvåge hjertestarteren. På den måde kan fejl
ved hjertestarteren opdages i tide, og liv reddes.
Samtidig minimeres den tid, der skal bruges på at
holde øje med skab og hjertestarter.
Bæredygtighed er en del af vores værdigrundlag.
Derfor produceres Cabix skabe i miljøvenlige
materialer, der minimerer belastning på miljøet
under produktion og transport.
Cabix hjertestarterskabe er udviklet i et moderne
nordisk design, så det passer ind i forskelligartede miljøer.

SPECIFIKATIONER
Bredde: 39,5 cm
Højde: 54,3 cm
Dybde: 25,7 cm
Vægt:
2,1 kg
Strøm: 4 x AA batterier

CABIX INDOOR
FUNKTIONELT DESIGN
Dansk designet skab i et funktionelt
og moderne design, så det passer
ind i forskelligartede miljøer.

SYNLIGHED
Den store rude giver fuld synlighed til hjertestarteren, så man
nemt kan se status på selvtest.

STRØMBESPARENDE
Specialudviklet strømbesparende
elektronik i skabet sikrer, at batterierne kan holde i op til fem år.

INTEGRERET SKILTNING
Refleksmarkeringer på siderne og
førstehjælpsvejledning på fronten
er integreret i skabets design.

MILJØVENLIGT
Skabet er lavet i det miljøvenlige
og stærke materiale Airpop®, der
bl.a. bruges til cykelhjelme.

BATTERIINDIKATOR
Blinkende LED lys på fronten
signalerer, når skabets batterier
skal udskiftes.

ALARM
Når skabet åbnes lyder en kraftig
alarm, som skaber opmærksomhed
ved et nødstilfælde.

LET ADGANG
Den magnetiske lukning gør det
let at åbne skabet og få adgang
til hjertestarteren.

ENKEL MONTERING
Skabet er let at montere, og der
medfølger målskitse samt monteringssæt til alle vægtyper.
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