
Inogen One G5  
Gelijkstroomvoedingskabel*

Item #BA-306

Inogen One
Wisselstroomvoeding* 

Item #BA-501

Inogen One G5 
Oplaadbare lithium-ion batterij*

Batterijduur tot 6,5 uur
Item #BA-500

Het Inogen One G5 Systeem (IS-500):
• Compact en licht
• Debietinstellingen 1-6
• Intelligent pulse-toevoersysteem van zuurstof
• Geschikt voor het 24 uur lang gebruik
• Een nieuw gemakkelijk af te lezen Lcd-scherm

*Meegeleverd met het systeem
**Toebehoren worden apart verkocht

Systeem

Inogen One G5 
Rugzak**

Item #CA-550

Inogen One®G5  
Oplaadbare long life lithium-ion batterij**

Batterijduur tot 13 uur
Item #BA-516

Innovation
Sets a New
Standard!

Inogen One G5 
Draagtas*

Item #CA-500

New
Product!

™

DEBIETIN-
STELLINGEN 

1-6!



Oxygen. Anytime. Anywhere®
Opnieuw creëert Inogen een nieuw standaard in het leveren van zuurstof.

Inogen One G5 levert momenteel de maximale omvang van zuurstof per kilogram onder 
draagbare zuurstofconcentrators op de markt. Inogen One G5 heeft 1-6 debietinstellingen 
en biedt de aanzienlijke verhoging van onafhankelijkheid aan voor de meeste gebruikers 
van extra zuurstoof dag en nacht. Het kan thuis of in de auto worden opgeladen en geeft 
de zuurstofvrijheid aan patiënten. Altijd. Overal. 

Inogen One G5 is uw enige oplossing voor zuurstofafgifte thuis of onderweg.

MKT-0473A

Gewicht 2,2 kg. (4,7 pond) (inclusief enkele batterij)

Afmetingen Lengte:  18,26 cm. (7.19 in.) 
Breedte:  8,28 cm. (3.26 in.) 
Hoogte:  20,7 cm. (8.15 in.) (inclusief enkele batterij)

Zuurstofstroom Puls-dosering toevoersysteem 
Zes debietinstellingen 1, 2, 3,4,5,6

Stroom Wisselstroom voeding 100-240VAC, 50-60Hz 
(autodetectie 1,0 A voor het wereldwijde gebruik) 
Gelijkstroomvoedingskabel: Gelijkstroomingang 13.5-15.5V gelijkstroom, 
max. 10A voor gebruik in de auto

Batterij Batterijduur (enkele batterij): Tot 6,5 uur 
Laad tot 3 uur op met wisselstroom of gelijkstroom 
Batterijduur (dubbele batterij): Tot 13 uur 
Laad tot 6 uur op met wisselstroom of gelijkstroom

Geluid niveau 38 dBA*

Bediening Eenvoudige bedieningsfuncties en een gemakkelijk af te lezen LCD-scherm

Gebruik Ontworpen voor dag en nacht gebruik en voldoet aan alle toepasselijke 
FAA-eisen voor POC-gebruik aan boord van het toestel

*Bij instelling 2
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