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NIEUW



De nieuwe PORTY Quick-Check start op het gebied van de bio-energetische
(empirische) geneeskunde, dat wordt gekenmerkt door technische vooruit-
gang en nieuwe bevindingen.

De apparatuur functie van de PORTY is vergelijkbaar met een computer,
omdat deze door een microprocessor gestuurd wordt. De actuele techniek,
zoals in de communicatie bij mobile telefonie de nieuwste dimensies en
funcionaliteit . Heeft zich nu ook in de compacte klasse van het diagnose-
systeem ingevoerd.

Door high-tech ontwikkelingen, zijn alle conventionele toepassingen in de
kleinste ruimte „meetstaaf“ ondergebracht. Er is geen tafel meer nodig voor
het neerzetten van grote apparaten, en diverse verbindingskabels zijn niet
meer nodig omdat de meetgriffel zelf het hele apparaat omvat!

Met hulp van een overzichtelijke menu kunnen diverse eigenschappen voor
het gebruik ingesteld worden. Deze omvat een meetfunctie, meetwaarde
weergave incl. zeigerabfall (weergave van de regulatie capaciteit) en een
druk niveau aanwijzing. De gebruiker leert zo reproduceerbaar te meten en
geeft hem/haar een zelfcontrole. Een puntzoek functie met een individuele
huid vergelijking is een maatregel om snel en effectief resultaten te krijgen.

De hoogwaardige ingebouwde batterij, maakt het mogelijk ongecomliceerd
te werken voor huisbezoeken, of naar verschillende behandelruimtes te
lopen. Via twee knoppen op het Electro acupunctuur apparaat kan een snelle
intoleratie test (voeding, milieu gif) en de resonantie test gedaan worden.

Via een interface kan de PORTY aan een PC (Windows-standaard) aan-
gesloten worden. Dit zijn de mogelijkheden: een complete documentatie,
een virtuele medicamententest en het opslaan van de gegevens.

Eigenschappen:
� Handzaam formaat
� Grafische display met meetwaarde- en meetbalk weergave
� Geluidtoon tijdens het meten
� Display kan omgeschakeld worden: geschikt voor rechts- en links schrij-

vende mensen
� Verschillende aanwijzingen:

maximale waarde, minimale waarde, zeigerabfall, meetdruk.
� Optiemenu voor het instellen van bijv zeigerabfall (sensibiliteit), display-

helderheid, stroomspaarfunctie, enz..
� Electrische druk indicator
� Er kan gewisseld worden met verschillende meetpunten (Kogel, Vier

gleuf, Kramer)
� Data-interface naar de PC display en menu instellingen
� Beschikbaar in meerdere talen
� Geproduceerd in Duitsland volgens ISO/TÜV/CE -normen
� Gebouwd naar de richtlijnen van de IMGEAV
� Aansluiting naar X-Kits is mogelijk
� Uitbreiding van een Wabe is mogelijk
� Afmeting: LxBxH: 18,5 x 1,5 x 1,5 cm
� Gewicht: 35 g (zonder toebehoren)

Handzaam EAV-apparaat voor onderweg

of voor een snelle test.

Display: bijv. Zeigerabfall

Resonantietest I Meetpunten

Lerenetui- opbergtas

Combineerbaar met de MBA-Software

€ 997,00
 (€1.186,43 incl. BTW.)
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Toebehoren:
2 Handelektroden, Kabel, Oplader, technische gebruiksaanwijzing,
Lerenetui, 3 Meetpunten (Kramer, Kogel, Vier gleuven)

Brutoprijs:
€ 1.186,43 incl. BTW./exclusief transportkosten
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