OFERTA INFORMATIVA
SISTEM DE ECOGRAFIE ULTRAPORTABIL LUMIFY
__________________________________________

*2022. Prezentul document este o oferta informativa si nu este angajant pentru Philips Romania SRL. In
cazul in care doriti o oferta, va rugam sa specificati acest lucru in mod expres catre Philips Romania SRL.
Continutul acestui document poate fi folosit numai pentru informare si trebuie tratat cu confidentialitate.
Copierea acestui document si a anexelor sale sau transmiterea in intregime sau partiala catre terti este
permisa numai cu autorizarea scrisa a Philips Romania SRL.
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DESCRIERE OFERTA

Nr.
Crt.
1

Denumire produs

Sistem de ecografie ultraportabil cu
un traductor, model Lumify
(include unul din cele trei
traductoare prezentate in Anexa 1)

Cantitate

Pret unitar
(RON fara TVA)

Pret unitar
(RON cu TVA)

1

25.000,00

29.750,00

*In vederea functionarii traductorului Lumify este necesara conectarea acestuia la un dispozitiv smart cu
sistem de operare Android sau iOS, pe care se descarca gratuit o aplicație din Google Play, respectiv Apple
Store.
Va rugam sa consultati lista dispozitivelor compatibile disponibila la link-ul de mai jos:
https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility
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CONDITII COMERCIALE

PRETUL
TERMENE DE PLATA
VALABILITATE
LIVRARE

INSTALARE
GARANTIE

Preturile sunt exprimate in RON
Plata se va face in functie de conditiile contractuale negociate de comun
acord.
Oferta este valabila pentru comenzi plasate pana la data de 31.08.2022.
Conditia de livrare este CIP Beneficiar Final.
Termenul de livrare al sistemelor oferite este de minim 7 saptamani de la
data semnarii contractului si transmiterea comenzii ferme.
Instalarea echipamentelor ofertate este de tip ”Plug and play” si se face de
catre utilizator pe baza instructiunilor din manualul de utilizare.
Garantia pentru sistemul ofertat este de 60 luni de la data semnarii
Protocolului de instalare si acceptare.
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Anexa 1
Sistem de ecografie ultraportabil Lumify

Nr.
Cant. Descriere
Crt.
1.
1
Traductor liniar L12-4
2.
1
Traductor convex C5-2
3.
1
Traductor sectorial S4-1

Descrierea detaliata a traductoarelor
Nr.
Crt.
1.

Cant. Descriere
1

2.

1

3.

1

Traductor liniar L12-4
Traductorul liniar L12-4 functioneaza in gama extinsa de frecvente de la 4 pana la 12
MHz si este proiectat pentru aplicații de țesuturi moi, vasculare, superficiale,
musculoscheletale și pulmonare. Acesta prezinta o apertura de scanare de 34 mm.
Traductorul luceaza in modurile de lucru, Doppler color, Doppler Pulsat și M-mode.
Traductor convex C5-2
Traductorul convex C5-2 functioneaza in gama extinsa de frecvente de la 2 pana la 5
MHz si este proiectat pentru aplicatii abdominale, de vezica biliara, obstetrica,
ginecologie si plamani. Acesta prezinta o rază de curbură de 50 mm.
Traductorul luceaza in modurile de lucru, Doppler color, Doppler Pulsat și M-mode.
Traductor sectorial S4-1
Traductorul sectorial S4-1 functioneaza in gama extinsa de frecvente de la 1 la 4 MHz
si este proiectat pentru aplicații de profunzime, incluzând ecocardiografie, aplicatii
abdominale, FAST, obstetrica si giencologie și imagistică pulmonară.
Traductorul luceaza in modurile de lucru, Doppler color, Doppler Pulsat și M-mode

*Modul de lucru Doppler Pulsat este disponibil numai in versiunea Android
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