
CABIX®  
HJERTESTARTERSKAP

Cabix hjertestarterskap er designet med hen-
blikk på å tilby mere enn bare oppbevaring. Det 
er vår visjon at hjertestarterskap skal bidra til, 
at flere mennesker overlever en hjertestans.

Derfor utvikler vi hjertestarterskap med vekt på 
synlighet, tilgjengelighet og hurtig tilgang - siden 
hvert sekund teller ved hjertestans.
 
En hjertestarter skal alltid være klar til bruk  
- og et hjertestarterskap skal understøtte dette. 
Cabix arbeider kontinuerlig med å utvikle mere 
intelligente skap, som gjør det lettere at over-
våke hjertestarteren. På den måten kan feil ved 
hjertestarteren oppdages i tide, og liv reddes.
Samtidig minimeres tiden som benyttes for å 
holde øye med skap og hjertestarter.
 
Bærekraft er en del av vårt verdigrunnlag. Derfor 
produseres Cabix skap i miljøvennlige materialer 
som minimerer belastning på miljøet under pro-
duksjon og transport.
 
Cabix hjertestarterskap er utviklet i et moderne 
nordisk design som passer i ulike miljøer.



Funksjonelt design
Dansk designet skap i et funk-
sjonelt og moderne design som 
passer i ulike miljøer.

Integrert skiltning
Refleksmarkeringer på sidene og 
førstehjelpsveiledning i front er 
integrert i skapets design.

Alarm
Når skapet åpnes høres en kraftig 
alarm som skaper oppmerksom-
het ved et nødstilfelle.

Synlighet
Det store vinduet gir fult innsyn til 
hjertestarteren slik at man enkelt 
kan se status på selvtest.

Miljøvennlig
Skapet er laget i det miljøvennlige 
og sterke materiale Airpop® som 
bl.a. benyttes til sykkelhjelmer.

Enkel tilgang
Den magnetiske lukkingen gjør  
det lett å åpne skapet og få til-
gang til hjertestarteren.

Strømbesparende
Spesialutviklet strømbesparende 
elektronikk i skapet sikrer at batteri- 
ene kan holde i inntil fem år.

Batteriindikator
Blinkende LED lys på fronten 
signalerer når skapets batterier 
skal skiftes.

Enkel montering
Skapet er lett å montere og det
medfølger målskisse samt monte-
ringssett til alle typer vegger.

SPECIFIKATIONER

Bredde: 39,5 cm
Høyde: 54,3 cm
Dybde: 25,7 cm
Vekt: 2,1 kg
Strøm: 4 x AA batterier
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