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MEDICRAFT ÖZELLİKLERİ

MEDICRAFT
TEKNOLOJİSİ

Yazılım teknolojisi

Medicraft cihaz algoritmaları

KOSGEB Ar-Ge desteği

Elektronik kart tasarımı

Kalıp ve endüstriyel tasarımlar

Plastik baskı uygulamaları

ISO 13485 kalite belgesi

CE belgesi

Faydalı model belgesi

DAHİLİ BATARYA

Yüksek kapasiteli Li-ion batarya

Ortalama 8 saat pil ömrü

Cihaza entegre

Otomatik batarya-elektrik

geçiş sistemi

Elektrik kesintisini otomatik

algılama ve bölünmeden

çalışmaya devam edebilme

Kısa şarj süresi

Ekran batarya seviyesi

Ekran şarj göstergesi

KABLOSUZ HABERLEŞME

Dahili kablosuz haberleşme ile

canlı titrasyon gerçekleştirebilme

Tek bilgisayardan aynı anda 

8 Medicraft cihazını izleme ve 

müdahale etme

Tüm terapi parametrelerine ve

çalışma moduna uzaktan müdahale

Yüksek, güçlü ve Medicraft’a özel 

kablosuz ağ

ÖZEL BİLGİSAYAR YAZILIMI

Tüm terapileri detayları ile görüntüleyebilme

Terapi sırasında yapılan parametre

değişikliklerini listeleme

İster tek tek ister tüm terapileri seçerek

analizlerini görüntüleme

Olayları ve uygulanan basınç seviyesini

görüntüleme

Grafiğe yakınlaşıp uzaklaşarak detay inceleme

Solunum ve maske basıncı dalga

formunu inceleyebilme

10 Hz örnekleme hızı ile sinyaldeki tüm

detaylara erişebilme (her terapide)

GENİŞ HAFIZA ALANI

4GB geniş depolama alanı

Ortalama 5 yıla kadar uyku verilerini

saklayabilme

10 Hz örnekleme ile solunum 

eğrisi ve basınç grafiği verilerini 

depolama

Veriyi taşıyabilme kolaylığı

SD kart ile tüm cihaz parametrelerini

değiştirebilme

Kart cihaza takıldığı anda tüm

parametreleri otomatik olarak

güncelleme

Tüm terapi verilerini bilgisayarınıza 

yedekleme

Kart dolduğunda yedekleme sonrası

kartı sıfırlama ve tekrar cihazda

kullanma

HAKKIMIZDA
Medicraft Medikal Sistemler Ar-Ge Üretim Ticaret Limited Şirketi 2010 yılında kurulmuştur.

Elektronik ve yazılım alanında yaptığı Ar-Ge çalışmalarını üretim ve pazarlama ağı ile hizmete

sunmayı hedefleyen şirket, solunum destek ve terapi cihazları konusunda ilk üretimini 2011

yılında hayata geçirmiştir. Şu anda tamamı Türkiye’de üretilen Medicraft cihazları kalitesi ve

geliştirilmiş yazılımları sayesinde tüm beklentileri karşılarken dünya pazarında da takip ve

takdir edilen ürünler olmuştur.

MİSYONUMUZ
İnsana verdiğimiz değer ve yaşam kalitesine olan inancımız doğrultusunda ülkemiz

öz varlıklarından faydalanarak ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmet anlayışımız ile kalite, güven

ve iş ahlakı değerlerimizi birleştirerek daima en iyiyi üretmek, geliştirmek ve sunmak adına

tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte bulunduğumuz sektörlerde sosyal

sorumluluklarını bilen, yenilikçi ve her zaman liderliği hedefleyen öncü bir şirket olmak...

VİZYONUMUZ
Ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ve sunduğumuz tüm hizmetlerde etik değerlerden ödün vermeden

en yüksek kaliteyi en uygun ve en ekonomik çözümlerle yakalayarak müşteri memnuniyetini

sağlamak ve bu memnuniyetin devamlılığı için eğitim odaklı, gelişime açık ve insani değerlere

saygılı bir ekip olgusuyla farkındalık yaratan düşüncelere örnek olmaktır.

DEĞERLERİMİZ
Kalite, insana saygı, liderlik, dürüstlük, gelişim, değişim...



CPAP AUTOCPAP

3 kademeli esneklik özelliği

Standart Özellikler

- Dijital PID basınç kontrollü çalışma

- 4-20 mbar çalışma aralığı

- 4GB SD kart

- Esneklik özelliği

- Türkçe menü

- Akıllı 4 tuş sistemi

- Geniş grafik LCD ekran

- Otomatik aksesuar algılama sistemi

- Rampa özelliği

- Maske testi

- Klinik menü kilidi

- Otomatik başlama-durma

- Ekran ışık ayarı

- Ücretsiz bilgisayar yazılımı

Standart Özellikler

- Dijital PID basınç kontrollü çalışma

- Üç kanal Autocpap algoritması (Apne – Horlama – 
  Üst Solunum Yolu Rezistansı)

- Medicraft Autocpap çalışma metodu

- Yüksek hızlı örnekleme ile uygulanan sayısal filtre 
  sayesinde hassas horlama algılaması

- Maksimum, minimum ve başlangıç basınç ayarı

- 4-20 mbar çalışma aralığı

- 4GB SD Kart

- Esneklik özelliği

- Türkçe menü

- Akıllı 4 tuş sistemi

- Geniş grafik LCD ekran

- Otomatik aksesuar algılama sistemi

- Rampa özelliği

- Maske testi

- Klinik menü kilidi

- Otomatik başlama-durma

- Ekran ışık ayarı

- Ücretsiz bilgisayar yazılımı

5 Yıllık detaylı veriyi 
kaydetme ve raporlama

Kablosuz canlı titrasyon

Opsiyonel Aksesuarlar

- Isıtıcı nemlendirici (5 kademeli)

- Li-Ion batarya (8 saat)

- Çakmak adaptörü

- Kablosuz haberleşme kiti
Opsiyonel Aksesuarlar

- Isıtıcı nemlendirici (5 kademeli)

- Li-Ion batarya (8 saat)

- Çakmak adaptörü

- Kablosuz haberleşme kiti4GB SD kart ile 
Uyku olaylarını kayıt

3 Kademe 
esneklik özelliği

04
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BiLEVEL AUTOBiLEVEL

5 Yıllık detaylı veriyi

kaydetme ve raporlama

Standart Özellikler

- Dijital PID basınç kontrollü çalışma

- Medicraft BiLEVEL cihazına özel hem 
  CPAP hem AUTOCPAP hem de 
  BiLEVEL S modunda ayrı ayrı çalışabilme

- 6 kademeli inspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 6 kademeli ekspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 8 kademeli inspirasyon eğim ayarı

- 4 kademeli ekspirasyon eğim ayarı

- Tidal hacim göstergesi

- Ekranda anlık olarak frekans, I/E 
   oranı ve tidal hacimi izleyebilme

- 40 bpm’e kadar tetikleme

- Solunum eğrisinin ekranda grafiksel takibi

- IPAP-EPAP ayarı

- 4-25 mbar çalışma aralığı

- 4GB SD Kart

- Esneklik özelliği

- Türkçe menü

- Akıllı 4 tuş sistemi

- Geniş grafik LCD ekran

- Otomatik aksesuar algılama sistemi

- Rampa özelliği

- Maske testi

- Klinik menü kilidi

- Otomatik başlama-durma

- Ekran ışık ayarı

- Ücretsiz bilgisayar yazılımı

Standart Özellikler

- Dijital PID basınç kontrollü çalışma

- Medicraft BiLEVEL cihazına özel hem CPAP hem 
  AUTOCPAP hem BiLEVEL S hem de AUTOBiLEVEL 
  modunda ayrı ayrı çalışabilme

- Üç kanal AUTOBiLEVEL algoritması 
  (Apne – Horlama – Üst Solunum Yolu Rezistansı)

- Medicraft AUTOBiLEVEL çalışma metodu:  Uyku 
  olaylarına göre birbirinden bağımsız olarak 
  inspirasyon ve ekspirasyon basınçlarını değiştirme

- 6 kademeli inspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 6 kademeli ekspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 8 kademeli inspirasyon eğim ayarı

- 4 kademeli ekspirasyon eğim ayarı

- Tidal hacim göstergesi

- Ekranda anlık olarak frekans, I/E oranı ve 
  tidal hacimi izleyebilme

- 40 bpm’e kadar tetikleme

- Solunum eğrisinin ekranda grafiksel takibi

- Maksimum IPAP ayarı

- Minimum EPAP ayarı

- 2-15 mbar basınç aralığı

- 4-25 mbar çalışma aralığı

- 4GB SD Kart

- Esneklik özelliği

- Türkçe menü

- Akıllı 4 tuş sistemi

- Geniş grafik LCD ekran

- Otomatik aksesuar algılama sistemi

- Rampa özelliği

- Maske testi

- Klinik menü kilidi

- Otomatik başlama-durma

- Ekran ışık ayarı

- Ücretsiz bilgisayar yazılımı

Kablosuz canlı titrasyon

Medicraft AUTOBiLEVEL 
çalışma metodu
Uyku olaylarına göre birbirinden 

bağımsız olarak inspirasyon ve 

ekspirasyon basınçlarını değiştirme
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Opsiyonel Aksesuarlar

- Isıtıcı nemlendirici (5 kademeli)

- Li-lon batarya (8 saat)

- Çakmak adaptörü

- Kablosuz haberleşme kiti Opsiyonel Aksesuarlar

- Isıtıcı nemlendirici (5 kademeli)

- Li-Ion batarya (8 saat)

- Çakmak adaptörü

- Kablosuz Haberleşme Kiti

AUTOCPAPAUTOCPAP
MODUMODU

AUTOCPAP
MODU

AUTOCPAPAUTOCPAP
MODUMODU

AUTOCPAP
MODU

8 kademe eğim ayarı

6 kademe tetikleme hassasiyeti

3 kademe 
esneklik 
özelliği
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BiLEVEL ST BiLEVEL PV

Standart Özellikler

- Dijital PID basınç kontrollü çalışma

- Medicraft BiLEVEL ST cihazına özel CPAP, 
  AUTOCPAP, BiLEVEL S, BiLEVEL T, 
  BiLEVEL ST modunda ayrı ayrı çalışabilme

- 4-35 mbar çalışma aralığı

- 6 kademeli inspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 6 kademeli ekspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 8 kademeli inspirasyon eğim ayarı

- 4 kademeli ekspirasyon eğim ayarı

- 40 bpm’e kadar tetikleme

- Solunum eğrisinin ekranda graf iksel takibi

- IPAP-EPAP ayarı

- Tidal hacim ölçme 

- Tidal hacim ölçümüne bağlı alarm 
  parametreleri koyabilme

- Ekranda anlık olarak frekans, I/E oranı ve 
  tidal hacimi izleyebilme

- Ekranda solunumun spontan mı ya da 
  zamanlı mı olduğunu izleyebilme

- 4GB SD Kart

- Türkçe menü

- Akıllı 4 tuş sistemi

- Geniş grafik LCD ekran

- Otomatik aksesuar algılama sistemi

- Rampa özelliği

- Maske testi

- Klinik menü kilidi

- Otomatik başlama-durma

- Ekran ışık ayarı

- Ücretsiz bilgisayar yazılımı

Standart Özellikler

- Dijital PID basınç kontrollü çalışma

- Medicraft BiLEVEL PV cihazına özel CPAP,
   AUTOCPAP,  BiLEVEL S, BiLEVEL T, BiLEVEL ST ve 
  BiLEVEL PV modunda ayrı ayrı çalışabilme

- 4-35 mbar çalışma aralığı

- 200-1500 ml hedef hacim aralığı

- 6 kademeli inspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 6 kademeli ekspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 8 kademeli inspirasyon eğim ayarı

- 4 kademeli ekspirasyon eğim ayarı

- 40 bpm’e kadar tetikleme

- Solunum eğrisinin ekranda grafiksel takibi

- Maksimum IPAP ayarı

- EPAP ayarı

- Tidal hacim ölçme ve ekranda izleme

- Ekranda anlık olarak frekans, I/E oranı ve 
  tidal hacimi izleyebilme

- Ekranda solunumun spontan mı ya da zamanlı mı 
  olduğunu izleyebilme

- 4GB SD Kart

- Türkçe menü

- Akıllı 4 tuş sistemi

- Geniş grafik LCD ekran

- Otomatik aksesuar algılama sistemi

- Rampa özelliği

- Maske testi

- Klinik menü kilidi

- Otomatik başlama-durma

- Ekran ışık ayarı

- Ücretsiz bilgisayar yazılımı
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Opsiyonel Aksesuarlar

- Isıtıcı nemlendirici (5 kademeli)

- Li-Ion batarya (8 saat) 

- Çakmak adaptörü 

- Kablosuz haberleşme kiti

Opsiyonel Aksesuarlar

- Isıtıcı nemlendirici (5 kademeli)

- Li-Ion batarya (8 saat)

- Çakmak adaptörü

- Kablosuz haberleşme kiti

AUTOCPAPAUTOCPAP
MODUMODU

AUTOCPAP
MODU

PV (Pressure – Volume) 
Hacim hedefli basınç kontrollü çalışma prensibine 

sahiptir. Uygulanmak istenen tidal hacim belirlenir ve 

cihaz inspirasyon evresinde hedeflenen tidal hacmi 

uygulamak için gerekli IPAP basıncını ayarlar. 

4-35 mbar çalışma aralığında 200-1500 ml arası 

tidal hacim hedefiyle çalışır.

35 mbar - Ekranda anlık 
olarak Frekans, I/E oranı 
ve Tidal hacimi izleyebilme

Yüksek 
hasta 
uyumu

AUTOCPAPAUTOCPAP
MODUMODU

AUTOCPAP
MODU

T modu
Asist özelliği

Spontan Tetikleme Noktaları



10

ASV (Adaptive Servo Ventilation)

Standart Özellikler

- Dijital PID basınç kontrollü çalışma

- Medicraft ASV cihazına özel CPAP, AUTOCPAP,  
  BiLEVEL S, BiLEVEL T, BiLEVEL ST, BiLEVEL PV 
  ve ASV modunda ayrı ayrı çalışabilme

- 4-35 mbar çalışma aralığı

- 200-1500 ml hedef hacim aralığı

- 6 Kademeli inspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 6 Kademeli ekspirasyon tetikleme hassasiyeti

- 8 Kademeli inspirasyon eğim ayarı

- 4 Kademeli ekspirasyon eğim ayarı

- 40bpm’e kadar tetikleme

- Solunum eğrisinin ekranda grafiksel takibi

- Maksimum IPAP ayarı

- Minimum EPAP ayarı

- 2-15 mbar Basınç aralığı

- Tidal hacim ölçme ve ekranda izleme

- Ekranda anlık olarak Frekans, I/E oranı ve 
  Tidal hacimi izleyebilme

- Ekranda solunumun spontan mı yada 
  zamanlı mı olduğunu izleyebilme

- 4GB SD Kart

- Türkçe menü

- Akıllı 4 tuş sistemi

- Geniş grafik LCD ekran

- Otomatik aksesuar algılama sistemi

- Rampa özelliği

- Maske testi

- Klinik menü kilidi

- Otomatik başlama-durma

- Ekran ışık ayarı

- Ücretsiz bilgisayar yazılımı

Opsiyonel Aksesuarlar

- Isıtıcı nemlendirici (5 kademeli)

- Li-Ion batarya (8 saat) 

- Çakmak adaptörü 

- Kablosuz Haberleşme Kiti

AUTOCPAPAUTOCPAP
MODUMODU

AUTOCPAP
MODU

ISITICI NEMLENDİRİCİ

Standart Özellikler

- 5 kademe sıcaklık ve nem ayarlama özelliği

- Cihaza su ve nem gidişini engelleyen 
   güvenlik sistemi

- Cihaz tasarımına uygun şık görünüm

- Su miktarı ayar çizgileri

- Otomatik bağlantı kilit sistemi

- Otomatik algılanma özelliği

- Yan hava çıkışı

- Kapak emniyet contası

- Geniş su haznesi

5 Yıllık detaylı veriyi

kaydetme ve raporlama

Medicraft ASV
çalışma metodu
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Aksesuar Özellikleri

Medicraft Dahili Batarya

- Yüksek kapasiteli Li-ion batarya

- Ortalama 8 saat pil ömrü

- Cihaza entegre

- Otomatik batarya-elektrik geçiş sistemi

- Elektrik kesintisini otomatik algılama ve 
  bölünmeden çalışmaya devam edebilme

- Kısa şarj süresi

- Ekran batarya seviyesi

- Ekran şarj göstergesi

esuar Özellikleri

Medicraft Adaptör

- 100-240 VAC aralığında çalışabilme

- Elektrik hattından gelen parazitik 
  dalgalanmalardan ve kısa süreli voltaj 
  hareketliliğinden etkilenmeme

- Dahili kısa devre koruması

- 24 VDC

Maske

- Özel silikon yapı

- Ayarlanabilir kafa bandı

- Nasal ve oranasal maske

Medicraft Taşıma Çantası

- Şık tasarım

- Aksesuarlara özel bölmeler

- Çarpmalara karşı iç koruyucu

SD Kart

- 4GB geniş depolama alanı

- Ortalama 5 yıla kadar uyku verilerini saklayabilme

- 10 Hz örnekleme imkanı

- Solunum eğrisi ve basınç grafiği 
   verilerini depolama

- Veriyi taşıyabilme kolaylığı

- SD kart ile tüm cihaz parametrelerini
   değiştirebilme

- Kart cihaza takıldığı anda tüm parametreleri 
   otomatik olarak güncelleme

- Tüm terapi verilerini bilgisayarınıza  yedekleme

- Kart dolduğunda yedekleme sonrası
   kartı sıfırlama ve tekrar cihazda kullanma

- Şık tasar

- Aksesua

- Çarpmal

SD K

i d l l

Kart
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Medicraft Analiz Programı

RaporlamaStandart Özellikler

- Otomatik cihaz algılama ve veri aktarımı

- Online solunum eğrisinin grafiksel takibi

- Bilgisayar üzerinden remote kullanım

- Bilgisayar üzerinden basınç ayarı

- Bilgisayar üzerinden klinik menü ayarları

- Autocpap verileri ile analiz ve rapor oluşturma

- Her model için günlük, aylık, senelik detaylı 
  kullanım raporu oluşturma.

- Hasta verilerinin kaydı ve tek tuş ile e-posta 
  olarak gönderimi

- Hasta kimlik bilgilerini cihaza kaydetme 

- 5 yıllık terapi sürelerinin grafiksel kaydı

- Kullanışlı ve Türkçe yazılım

-

-

-

- Tüm terapileri detayları ile görüntüleyebilme

- Terapi sırasında yapılan parametre değişikliklerini listeleme

- İster tek tek ister tüm terapileri seçerek analizlerini görüntüleme

- Görselliği artırılmış özet analiz

- Olayları ve uygulanan basınç seviyesini görüntüleme

- Grafiğe yakınlaşıp uzaklaşarak detay inceleme

- Solunum ve maske basıncı dalgaformunu inceleyebilme

- 10Hz örnekleme hızı ile sinyaldeki tüm detaylara erişebilme (her terapide)

- Cihaz tepkilerini gerçek zamanlı solunum eğrisinden takip edebilme

  Ör: Apne oluşumu, basınç yükseltme ve hastanın apneden çıkışı
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Medicraft Analiz Programı Belgelerimiz

Canlı Titrasyon

- Dahili kablosuz haberleşme ile canlı titrasyon 
  gerçekleştirebilme

- Tek bilgisayardan aynı anda 8 Medicraft 
  cihazını izleme ve müdahale etme

- Tüm terapi parametrelerine ve çalışma 
  moduna uzaktan müdahale

- 6 duvar ötesine ulaşan güçlü ve Medicraft’a 
  özel kablosuz ağı

SD Kart Uygulamaları

- Tüm terapi verilerini bilgisayarınıza 
  yedekleme.

- Kart dolduğunda yedekleme sonrası kartı 
  sıfırlama ve tekrar cihazda kullanma.

- SD Kart ile ortalama 3 yıllık detaylı veriyi 
  tutabilme ve inceleyebilme

S

- T
 y

- K
 s

- S
 tu

Markamız ve ürünlerimiz Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma altındadır. (2010 / 80547)

-

-

-

-

Parametre Ayarlama

- SD kart ile tüm cihaz parametrelerini 
  değiştirebilme

- Kart cihaza takıldığı anda tüm parametreleri 
  otomatik olarak güncelleme
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Cihaz Özelikleri

        

  CPAP AUTOCPAP BiLEVEL AUTOBiLEVEL BiLEVEL ST BiLEVEL PV ASV

Modlar  CPAP / AUTOCPAP /BiLEVEL S / AUTOBiLEVEL /  S/-/-/-/-/-/-/- S/S/-/-/-/-/-/- S/S/S/-/-/-/-/- S/S/S/S/-/-/-/- S/S/S/-/S/S/-/- S/S/S/-/S/S/S/- S/S/S/-/S/S/S/S

 BiLEVEL T / BiLEVEL ST / BiLEVEL PV / ASV

Basınç Aralığı 4-20 mbar / 4-25 mbar / 4-35 mbar S/-/- S/-/- -/S/- -/S/- -/-/S -/-/S -/-/S

Hafıza 4 GB SD Kart S S S S S S S

Konfor Esneklik Özelliği/ Ekran Işık Ayarı / Otomatik  S/S/S/S/S/S S/S/S/S/S/S S/S/S/S/S/S S/S/S/S/S/S -/S/S/S/S/S -/S/S/S/S/S -/S/S/S/S/S

 Başlama-Durma / Rampa / Maske Testi / 

 Uyandırma Alarmı

Maskeler Burun / Ağız-Burun S/O S/O O/S O/S O/S O/S O/S

Adaptörler 45 W /80 W S/- S/- S/- S/- -/S -/S -/S

Aksesuarlar Çakmak Adaptörü / Batarya / Nemlendirici O/O/O O/O/O O/O/O O/O/O O/O/O O/O/O O/O/O

Ek Göstergeler Basınç /Tidal Hacim / Frekans / İ / E Oranı S/-/-/- S/-/-/- S/S/S/S S/S/S/S S/S/S/S S/S/S/S S/S/S/S

Çalışma Prensibi Basınç Hedefli / Hacim Hedefli S/- S/- S/- S/- S/- S/S S/S

Programlar MAP S S S S S S S

Cihaz Özellikleri

        

  CPAP AUTOCPAP BiLEVEL S AUTOBiLEVEL BiLEVEL ST BiLEVEL PV ASV

 Renk BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ BEYAZ

 Ağırlık 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,4 kg 1,5 kg 1,5 kg

 En 17 cm 17 cm 17 cm 17 cm 17 cm 17 cm 17 cm

 Boy 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm

 Yükseklik 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm 8,6 cm

 Ses Düzeyi 28 dB 28 dB 28 dB 28 dB 28 dB 28 dB 28 dB

 Basınç Aralığı 4-20 mbar 4-20 mbar 4-25 mbar 4-25 mbar 4-35 mbar 4-35 mbar 4-35 mbar

 Enerji Tüketimi 24 W 24 W 24 W 24 W 45 W 45 W 45 W

 Güç Kaynağı 100..240 VAC   100..240 VAC  100..240 VAC  100..240 VAC   100..240 VAC   100..240 VAC   100..240 VAC  

  50..60 Hz 50..60 Hz  50..60 Hz 50..60 Hz 50..60 Hz 50..60 Hz 50..60 Hz

  45 w 45 w  45 w 45 w 80 w 80 w 80 w

 Deniz Seviyesinden Yükseklik OTOMATİK OTOMATİK OTOMATİK OTOMATİK OTOMATİK OTOMATİK OTOMATİK

 Çalışma Sıcaklığı 5 °C...+40 °C 5 °C...+40 °C 5 °C...+40 °C 5 °C...+40 °C 5 °C...+40 °C 5 °C...+40 °C 5 °C...+40 °C

 Çalışma Nem Aralığı 5...95% 5...95% 5...95% 5...95% 5...95% 5...95% 5...95%

 Garanti 2 YIL 2 YIL 2 YIL 2 YIL 2 YIL 2 YIL 2 YIL

Teknik Özellikler


