
Tecnologia inteligente. Pensada para se adaptar a si.

Série Q
Cadeiras de rodas elétricas

The Ultimate Experience

SÉRIE Q700®

Q700 UPQ700
SEDEO ERGO SEDEO ERGO UP

Q700
SEDEO PRO
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TECNOLOGIA INTELIGENTE. 
PENSADA PARA SE ADAPTAR A SI.

QUICKIE, SWITCH-IT, JAY e WHITMYER unem-se para
lhe oferecer a gama mais completa de cadeiras de 
rodas de gama alta, inovadoras e dotadas da tecnologia 
mais avançada, criadas individualmente para responder 
a qualquer das suas necessidades clínicas e funcionais.
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THE POWER OF QUICKIE® 

SÉRIE Q DA QUICKIE

RENDIMENTO DA BASE
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Q100
ASSENTO BASE
TECIDO T. TRASEIRA

Q700 UP
ASSENTO BASE
SEDEO ERGO UP T. CENTRAL

T. DIANTEIRA

Q700
ASSENTO BASE
SEDEO ERGO
SEDEO PRO

T. CENTRAL
T. DIANTEIRA
T. TRASEIRAQ500

ASSENTO BASE
SEDEO PRO T. CENTRAL 

T. DIANTEIRA
T. TRASEIRA

Q400
BASE

SEDEO LITE T. CENTRAL
T. DIANTEIRA
T. TRASEIRA

Q200

Se precisa de uma cadeira de rodas elétrica que lhe proporcione mobilidade, ou se necessita de uma reabilitação 
mais completa, há uma QUICKIE ideal para si! As séries Q da Quickie estão disponíveis com uma ampla gama 
de bases, tração de condução, sistemas de assento, sistemas eletrónicos, controlos e acessórios, que podem ser 
combinados com o objetivo de criar a cadeira perfeita que se adapta às necessidades individuais de cada pessoa.

ASSENTO

ASSENTO BASE
TECIDO T. TRASEIRA
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RESUMO DA SÉRIE

SEDEO PRO
Q700 COM

Escolha entre os três sistemas de assento de alta gama 
(SEDEO PRO, SEDEO ERGO o SEDEO ERGO UP) aquele que melhor 
se adapta às suas necessidades clínicas individuais. Combine-o 
com os três sistemas de bases de alto rendimento (tração traseira, 
central ou dianteira) que respondem na perfeição às preferências 
e necessidades vitais de cada pessoa, e escolha entre uma ampla 
gama de controlos avançados (R-Net e SWITCH-IT).

SÉRIE Q700

TRAÇÃO TRASEIRA TRAÇÃO CENTRAL TRAÇÃO DIANTEIRA

Q700 COM
SEDEO ERGO

Q700 COM
SEDEO ERGO UP
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CADEIRAS DE RODAS ELÉTRICAS
DE ALTO RENDIMENTO

RESUMO DA SÉRIE

Descubra as características e opções da Série Q700 da Quickie. Navegue entre as 
diferentes alternativas de condução que proporcionam o máximo rendimento à sua 
cadeira de rodas elétrica, explore os diferentes sistemas de assento que respondem 
às necessidades clínicas e funcionais, e disfrute da tecnologia mais avançada. Tudo 
ao alcance das suas mãos!

BASES DE ALTO RENDIMENTO

Q700 M: Tração central 

Q700 R: Tração traseira 

Q700 F: Tração dianteira

CONTROLOS E CONETIVIDADE

App REMOTE SEATING

Controlos R-NET

Comandos especiais SWITCH-IT

Sistema de montagem LINK-IT

ESTILO INOVADOR

DESENHO DISTINTIVO - Opções de cores

SISTEMAS DE ASSENTO

SEDEO® PRO

SEDEO ERGO 

SEDEO ERGO UP

JAY Y WHITMYER
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ESCOLHA A SUA BASE 
TRAÇÃO DIANTEIRA,
TRASEIRA OU CENTRAL

A condução com tração traseira proporciona estabilidade e uma grande 
facilidade no momento de subir bermas. É fácil de conduzir e oferece um 
grande controlo com comandos de condução especiais não-proporcionais.

TRAÇÃO TRASEIRA
Q700 R

De acordo com a base de condução pela qual opte, o comportamento da 
cadeira será distinto em diferentes situações e ambientes. A QUICKIE 
Q700 oferece a gama de opções mais completa do mercado, para que 
cada pessoa possa selecionar a opção que mais se adequa às suas 
preferências pessoais, experiência, estilo de vida ou necessidades 
clínicas e vitais.

Tipo de tração

Baterias

Velocidade

Comprimento total

Largura total 

Rodas motrizes

Pendente máx. segurança

Raio de viragem

Rodas pequenas

Trepa-passeios

Q700 R

Tração traseira Tração central Tração dianteira

95 cm 56-63 cm 73,5 cm

14” 14” 14”

10º 10º

10 cm 7 cm

8º

9” y 10” 6” 9” y 10”

8 cm
(10 cm com trepa-passeios)

10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)

80 Amp (60 Amp opcionais)

64 cm 62-66 cm 64 cm

118-137 cm 110-119 cm 134 cm

Q700 M Q700 F

BASES DE ALTO RENDIMENTO
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A condução de tração dianteira oferece aos utilizadores mais 
experientes um elevado desempenho em ambientes exteriores e 
uma grande manobrabilidade em interiores, assim como a melhor 
estabilidade no momento de descer declives.

A condução de tração central proporciona uma manobrabilidade sem 
igual, com uma base mais compacta que as de tração traseira ou 
dianteira. Apresenta o raio de viragem mais reduzido e é extremamente 
intuitiva de conduzir e controlar.

TRAÇÃO CENTRAL TRAÇÃO DIANTEIRA
Q700 M Q700 F

Todas as bases das Q700 oferecem o máximo rendimento em ambientes exteriores 
graças aos seus potentes motores de 4 pólos, suspensão para o máximo conforto e 
tração, rodas grandes, velocidade até 13 km/h e potentes baterias de 80 Amp.

BASES DE ALTO RENDIMENTO
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BASES DE ALTO RENDIMENTO

Q700 M
BASE COM TRAÇÃO CENTRAL

A base com tração central das Q700 define um antes e um depois no 
mundo da tecnologia das cadeiras de rodas elétricas, com excelentes 
resultados de condução tanto em exteriores como em interiores. 
Viaje ainda mais graças ao seu rendimento superior!

MANOBRABILIDADE EM INTERIORES

Girando sobre o seu próprio eixo, oferece-lhe uma condução simples e intuitiva e uma 
excelente manobrabilidade em espaços interiores e apertados, graças à sua base estreita 
(desde 62 cm) e ao seu raio de viragem (desde 56 cm). Além disso, oferece uma altura de 
assento baixa (desde 41,5 cm com o assento SEDEO PRO e 44,5 cm com o SEDEO ERGO), 
para que possa aceder facilmente a mesas e veículos adaptados para cadeiras de rodas.
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Sinta-se confiante para enfrentar todos os tipos de terrenos graças ao revolucionário 
sistema de suspensão SpiderTrac 2.0 e ao movimento independente das suas 6 rodas. 
Desfrute de uma experiência de condução sem igual!

BASES DE ALTO RENDIMENTO

SUSPENSÃO SPIDERTRAC 2.0 LIBERDADE ABSOLUTA
MANTENHA-SE SEMPRE NO SEU CAMINHO 
COM O MÓDULO DE CONTROLO GYRO

Suba passeios até 10 cm e desfrute de uma condução 
mais segura e confortável em qualquer terreno graças ao 
revolucionário sistema de suspensão SpiderTrac 2.0. O 
movimento independente de todas as suas rodas, permite à base 
da Q700M a capacidade de subir e descer rampas e obstáculos 
mantendo as 6 rodas em constante contacto com o solo - 
inclusivamente durante a subida de rampas até 10º.

Viaje sempre com confiança com a Q700 M graças aos seus 
potentes motores de 4 pólos, que proporcionam velocidades 
de até 13 km/h, e com baterias de série de 80 Amp, para 
maximizar o seu alcance.

O módulo de controlo opcional Gyro deteta e corrige 
automaticamente qualquer pequeno desvio da direção 
pretendida. Proporciona assim uma condução segura e precisa, 
reduzindo o número de ações fisicas ou cognitivas necessárias 
para manter a direção pretendida - permite uma condução menos 
exigente (especialmente se se utilizarem os controlos especiais).

DESENHADA PARA 
RENDIMENTO EM EXTERIORES

SEM GYRO

COM GYRO
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Q700 F
BASE COM TRAÇÃO DIANTEIRA

Q700 R
BASE COM TRAÇÃO TRASEIRA

Tração dianteira

BASES DE ALTO RENDIMENTO

Tanto a Q700 F como a Q700 R oferecem uma altura do assento ao solo 
muito reduzida (desde 41,5 cm com assento SEDEO PRO e desde 43,5 cm 
com assento SEDEO ERGO), o que facilita as transferências de e para a 
cadeira e o acesso a veículos adaptados ou mesas, entre outros.

A Q700 R com tração traseira proporciona uma condução manobrável e intuitiva graças 
à posição da roda de tração na cadeira. Poderá subir bordas até 8 cm ou 10 cm (com a 
opção de trepa-passeios).

Tração traseira



11

O desenho das bases das Q700 F e Q700 R em conjunto com a suspensão máxima nas quatro rodas, 
a sua tecnologia de nivelamento e potentes motores, oferecem uma tração e controlo excepcionais 
para um rendimento sem igual ao ar livre.

MÁXIMO RENDIMENTO 
EM EXTERIORES

SUSPENSÃO EM TODAS AS RODAS TECNOLOGIA DE NIVELAMENTO LIBERDADE ABSOLUTA
MANTENHA-SE SEMPRE NO SEU CAMINHO 
COM O MÓDULO DE CONTROLO GYRO

Ótimo conforto graças à suspensão 
independente nas quatro rodas. Com o 
sistema de suspensão Full Track poderá 
enfrentar qualquer obstáculo sem sequer o 
sentir. O conforto é otimizado, pois absorve 
todos os pequenos impactos do
dia a dia.

Uma tração sem igual graças à tecnologia 
de nivelamento única da base. O sistema de 
suspensão de uma braço conecta as rodas 
entre si, garantindo que permanecem sempre 
em contacto com o solo. Desta forma, são 
absorvidas as vibrações laterais durante o 
movimento em curva a grande velocidade, 
para que ambas as rodas mantenham a 
máxima tração em todos os momentos.

As rodas grandes e os potentes motores 
de 4 pólos proporcionam velocidades de 
até 13 km/h, enquanto as baterias de 80 
Amp maximizam a autonomia. Com a Q700 
F e a Q700 R viajará sempre com confiança 
absoluta!

O módulo de controlo opcional Gyro deteta e 
corrige automaticamente qualquer pequeno desvio 
da direção pretendida.
Proporciona assim uma condução segura e 
precisa, reduzindo o número de ações físicas ou 
cognitivas necessárias para manter a direção 
pretendida - permite uma condução menos 
exigente (especialmente se se utilizarem os 
controlos especiais).

BASES DE ALTO RENDIMENTO

SEM GYRO

COM GYRO
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SISTEMAS DE ASSENTO

ESCOLHA O SEU ASSENTO:
SEDEO PRO, SEDEO ERGO, 
SEDEO ERGO UP

Sistema de assento de gama alta, completamente configurável e ajustável, com uma 
extensa gama de confortáveis almofadas e opções de posicionamento disponíveis. 
Poderá escolher entre uma grande variedade de apoios de braços, almofadas 
para os apoios de braços, apoios para pés, acolchoados e encostos, apoios de 
cabeça e acessórios de posicionamento. Portanto, SEDEO PRO oferece uma grande 
flexibilidade para se adaptar às necessidades específicas de cada pessoa.

Altura do encosto

Necessidades clínicas do utilizador

Reclinação elétrica

Posições de assento programáveis

Opções JAY & WHITMYER

Peso máx. utilizador

Elevação

App Remote Seating

Verticalização

Profundidade do assento

Lembretes para alívio de pressão

Gama de deslocamento antifricção

Largura do assento

Posição deitado

Ângulo de basculação

0º a 60º -5º a 85º -5º a 85º

30 cm (opcionais) 30 cm 30 cm

- Sim Sim

160 kg 160 kg 120 kg

- Sí Sí

100 mm 180 mm 180 mm

Sim Sim Sim

- - Sim

38-56 cm 40-56 cm 40-50 cm

40-56 cm 40-56 cm 40-54 cm

- Sim Sim

- Sim Sim

44-62 cm 51-61 cm 51-61 cm

Média Média/Alta Alta

SEDEO PRO SEDEO ERGO SEDEO ERGO UP

SEDEO PRO

0º a 50º -10º a 22º0º a 9º manual  
(elétrica opcional)
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SISTEMAS DE ASSENTO

Sistema de assento biomecânico de gama alta que oferece diferentes posições de 
assento programáveis. SEDEO ERGO responde às necessidades clínicas mais exigentes 
graças a um alcance de movimento antifricção de 18 cm, um sistema único patenteado 
de transição de movimentos biométrico, um assento e encosto infinitamente ajustáveis, 
à facilidade nas transferências, aos joelhos em posição de 90º quando sentado e aos 
lembretes de alívio de pressão.

Sistema de assento biomecânico de alta gama, com uma extensa gama de 
posições de assento programáveis e de verticalização. Oferece todos os 
benefícios do sistema de assento SEDEO ERGO mais a função adicional de 
verticalização. SEDEO ERGO UP proporciona um ângulo de verticalização de 
até 85º, com a maior segurança e firmeza.

SEDEO ERGO SEDEO ERGO UP
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SISTEMAS DE ASIENTO

SEDEO PRO

O sistema de assento SEDEO PRO combina um assento altamente 
ajustável e configurável com uma excelente variedade de suportes 
e acessórios de posicionamento, incluindo uma ampla gama de 
assentos SEDEO PRO e encostos e almofadas JAY para necessidades 
clínicas ligeiras ou moderadas. SEDEO PRO é muito confortável de 
usar e favorece a independência no dia a dia.

BASCULAÇÃO ELEVAÇÃO

O sistema de assento SEDEO PRO confere uma grande flexibilidade pois é 
totalmente ajustável. Todos os ajustes podem ser realizados de forma rápida 
e simples usando apenas uma única ferramenta, inclusivamente com a própria 
pessoa sentada na cadeira. Pode ser facilmente personalizado para se adequar 
às necessidades individuais de cada pessoa e ajusta-se rapidamente a qualquer 
alteração necessária.

FÁCIL E RÁPIDO DE AJUSTAR
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SISTEMAS DE ASSENTO

ASSENTO AJUSTÁVEL E CONFIGURÁVEL ENCOSTO RECLINÁVEL ANTIFRICÇÃO

Descubra a opção de encosto reclinável elétrico com um alcance 
de deslizamento antifricção de 100 mm, que assegura que não haja 
fricção entre a almofada e as suas costas. O assento SEDEO PRO está 
também disponível com encosto fixo ou outras duas opções de encostos 
reclináveis: mecânico ou com atuadores.

APOIOS DE PÉS ELEVÁVEIS ELÉTRICOS

As diferentes opções de apoios de pés elétricos com ajuste 
independente permitem alcançar o melhor posicionamento. Disponíveis 
em versão central ou rebatíveis. Pode escolher entre o ângulo de
apoio de pés standard ou o elevável elétrico a 70º, ou o apoio de pés 
elevável manualmente.  

ENCOSTO ANATÓMICO SEDEO PRO

Poderá selecionar entre uma ampla gama de almofadas e encostos 
SEDEO PRO, como o encosto anatómico com cintos ajustáveis e suporte 
lateral, que proporcionam um conforto excepcional e posicionamento 
simples.

ELEMENTOS DE POSICIONAMENTO

Consiga um posicionamento individual com os encostos de cabeça 
SEDEO e WHITMYER, apoios laterias abatíveis, apoios para as coxas 
ou apoios de joelhos. Todos os elementos de posicionamento são 
facilmente rebatíveis ou desmontáveis.

APOIOS DE BRAÇOS REBATÍVEIS ATÉ ATRÁS

Os apoios de braços rebatíveis até atrás são muito simples de manusear e 
proporcionam-lhe um espaço amplo nos momentos de realizar transferências. 
Poderá escolher entre a versão desmontável ou reclinável. São todos 
compatíveis com 5 opções de almofadas para os apoios de braços.
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SEDEO ERGO

Assento de primeira classe desenhado especificamente para se adaptar 
a si. O assento SEDEO ERGO, com o seu sistema único patenteado de 
transição biométrica de movimentos, é mais eficiente do que qualquer 
outro sistema de assento, sempre que se trata de realizar as alterações 
posturais recomendadas para o alívio de pressão.

RELAXBASCULAÇÃO

ELEVAÇÃO (C-ME) DEITADO

Tire o máximo partido da SEDEO ERGO com a memória
de posições do assento. Guarde até 6 posições programáveis, 
bastando para isso pressionar um botão de comando.

SISTEMAS DE ASSENTO

SISTEMA DE ASSENTO PROGRAMÁVEL

O sistema de assento SEDEO ERGO tem até 6 posições de assento personalizáveis que 
podem ser programadas para qualquer posição pretendida. Tanto se quiser estar deitado, 
como a cozinhar ou a ver televisão - cada posição pode ser completamente personalizada.
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SISTEMA DE ASSENTO INTELIGENTE

TRANFERÊNCIAS SIMPLES

A almofada do assento encontra-se dividida em 3 partes. As duas almofadas 
laterais podem ser rebatidas ou retiradas, para assegurar uma transferência 
mais confortável. Em caso de necessidades específicas de posicionamento, 
pode ser selecionada no seu lugar uma ampla gama de almofadas JAY.

AJUSTÁVEL PARA SE ADAPTAR A SI

A altura do encosto de cabeça pode ser facilmente ajustável e também ser removido 
caso seja necessário. Todas as larguras e profundidades do assento são infinitamente 
ajustáveis com apenas uma ferramenta. Além disso, as larguras do assento e do 
encosto podem ser ajustadas independentemente uma da outra. Inclusivamente, a 
altura dos apoios de braços e o ângulo são também simples de ajustar.

LEMBRETES PARA ALÍVIO DE PRESSÃO

Os lembretes para alívio de pressão avisam quando deve alterar a sua 
posição. O histórico com as alterações realizadas pode ser guardado e 
enviado para o profissional de saúde, para avaliação e controlo da rotina de 
exercícios.

SEMPRE EM CONTACTO COM O SOLO

A plataforma de apoios de pés desce até ao nível do solo, o que permite a 
incorporação de uma forma segura quando for realizar
de e para a sua cadeira de rodas.

TRANSIÇÃO BIOMÉTRICA DE MOVIMENTOS

Com o sistema patenteado de movimentos biométrico, durante a mudança 
de posição de deitado para sentado, o assento SEDEO ERGO passa por uma 
posição intermédia basculante, que mantém o corpo numa postura natural, 
sempre em contacto com o assento, reduzindo assim o risco de deslizamento, 
usando a gravidade para realinhar a pélvis com um movimento suave e sem 
esforço.

SISTEMA PATENTEADO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO> ANTIFRICÇÃO

A transição de movimentos não tem de ser desconfortável. O sistema exlusivo de 
encosto antifricção do SEDEO ERGO dispõe de um alcande de deslocação de 180 
mm que, para além de evitar fricções, faz com que elementos como o encosto de 
cabeça ou os controlos de cabeça ou queixo se mantenham na sua posição durante 
todo o processo de reclinação, assegurando-lhe sempre uma postura correta.

SISTEMAS DE ASSENTO



18

SEDEO ERGO UP

Ascende à uma nova dimensão com SEDEO ERGO UP, com o poder da 
verticalização, poderás incorporarte e observar o mundo desde outra 
prespectiva!

SEDEO ERGO UP permite guardar em memória até 6 posições de assento, que poderá 
personalizar completamente de acordo com as suas necessidades, simplesmente 
pressionado no botão de pressão de memória.

POSIÇÕES DE MEMÓRIA

ELEVAÇÃO

VERTICALIZAÇÃO

RELAXDEITADO

TRANSFERÊNCIASENTADO

SISTEMAS DE ASSENTO
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VERTICALIZAÇÃO
Com um ângulo de verticalização de até 85º, o sistema de assento 
SEDEO ERGO UP irá permitir-lhe adotar a postura que precisar em 
cada momento e desfrutar de todos os benefícios clínicos e sociais 
que a verticalização oferece:

JOELHOS A 90º

BENEFÍCIOS DA VERTICALIZAÇÃO

O novo apoio de pés com uma montagem central proporciona um ângulo real do 
joelho de 90º na posição sentada. As almofadas ergonómicas de suporte também 
são ajustáveis em profundidade.

Alivia a pressão na zona isquiática, prevenindo o aparecimento escaras nessa 
zona. É importante, sobretudo, em pessoas que não podem realizar mudanças de 
peso ou que tenham de permanecer muito tempo sentadas.

Melhora a sua funcionalidade no trabalho, estudo ou nas suas atividades diárias 
para que possa participar mais ativamente e desfrutar de uma maior integração.

Proporciona uma maior amplitude de movimentos, e reduz o risco de contraturas 
musculares.

Promove a função dos órgãos vitais: facilita a respiração ao permitir que os 
pulmões se expandam na sua totalidade, melhora a drenagem urinária, o trânsito 
intestinal e a digestão, e ativa a pressão sanguínea melhorando a circulação.

Contribui para a saúde dos ossos, reduzindo o risco de aparecimento de doenças 
como a osteoporose.

Reduz a tensão muscular e a espasticidade.

SISTEMAS DE ASSENTO
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JAY
®
& WHITMYER

®
  

POSICIONAMENTO

SISTEMAS DE ASSENTO

Juntamente com os sistemas de assento SEDEO PRO, SEDEO ERGO 
e SEDEO ERGO UP existe uma gama ampla de encostos de cabeça 
WHITMYER e almofadas e encostos JAY, disponíveis para resolver as 
necessidades clinicas de cada utilizador.

ALMOFADAS E ENCOSTOS JAY

ENCOSTO PARA CABEÇA WHITMYER

Concebidos para oferecer estabilidade pélvica, proteção da pele e conforto, as 
almofadas e encostos JAY são altamente personalizáveis e encontram-se disponíveis 
numa grande variedade de tamanhos e modelos para atender às diferentes 
necessidades de suporte postural e proteção da pele.

Criado para abordar diferentes necessidades, desde o suporte básico até ao control de 
múlitplos pontos. Disponíveis com diferentes opções de almofadas, tamanhos e braços 
de suporte para cobrir e personalizar todas as necessidades individuais desde as mais 
básicas até as mais desafiantes.
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SWITCH-IT
®

APP REMOTE SEATING

CONTROLOS E CONETIVIDADE

MONITORIZA. ATUA. PROGRESSO.

DADOS. QUANDO QUISER. ONDE QUISER.

A aplicação Switch-It Remote Seating* desempenha um importante papel na gestão da 
pressão. Com esta aplicação, poderá monitorizar o seu progresso nos exercícios de alívio 
de pressão e partilhar os dados de forma segura com o seu médico. A aplicação faz o 
seguimento das posições chave do assento, como basculação, reclinação e elevação de 
pernas, assim como a duração destas posições.

A aplicação Switch-It Remote Seating mede e faz o seguimento das posições do assento da 
cadeira de rodas, e compara-as com a rotina prescrita pelo médico, para melhorar a saúde 
do paciente através da monitorização dos exercícios de alívio de pressão realizados.

Compatível com Android® y Apple® iOS

Através do Bluetooth, a App comunica com um programa de monitorização integrado na própria cadeira de rodas

Criação de relatórios em tempo real sobre o ângulo e a duração da postura de alívio de pressões, reclinação e elevação de pernas 

Os relatórios podem ser partilhados com terapeutas e médicos por correio eletrónico

Ajuda a fazer a gestão dos programas de rotinas de alívio de pressão 

Gera avisos para realizar mudanças de posição

* Incluído de série com a caixa opcional Ctrl+5
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CONTROLOS E CONETIVIDADE

O CONTROLO NA
SUA MÃO

Controle o seu ambiente com a Série Q700 e a sua avançada tecnologia 
eletrónica. Não só poderá controlar a sua Q700 como deseja, como 
também os seus eletrodomésticos, Smartphone e computadores.
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CONTROLOS E CONETIVIDADE

R-NET  
COMANDO DE CONTROLO ADVANCED

Equipadas de série com o comando de controlo R-Net Advanced que 
permite um funcionamento muito intuitivo graças ao seu grande ecrã HD 
de fácil leitura e aos seus cómodos botões.

CONETIVIDADE IR

BLUETOOTH & IDRIVE 

BOTÕES PROGRAMÁVEIS PATENTEADOS DA QUICKIE

Controle o seu ambiente usando a funcionalidade de infravermelhos integrada. Controle 
o sistema de entretimento da sua casa, televisão, DVD e outros sistemas de domótica, 
tudo simplesmente através do seu joystick.

Controlo por Bluetooth do seu Smartphone, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo 
eletrónico com esta ferramenta opcional. Conecte e controle até quatro dispositivos.

Altere a função de qualquer botão do seu comando sempre que assim o desejar, graças 
aos botões programáveis patenteados da QUICKIE. Para ter um acesso mais rápido, 
simples e suave às funções que geralmente utiliza sem ter de utilizar o joystick, também 
pode programar uma segunda função aos botões através da pressão prolongada.
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COMANDOS DE CONDUÇÃO ALTERNATIVOS

Caso a condução com o joystick tradicional não seja a melhor opção, 
os controlos de condução alternativos irão permitir-lhe experimentar 
completamente as capacidades e benefícios de condução da sua cadeira.

SWITCH-IT  
COMANDOS INOVADORES

Aceda comodamente às 5 posições programadas com a caixa de controlo 
opcional Ctrl+5 – uma combinação perfeita com a memória de posições 
do banco. Permite aceder diretamente à função que pretende bastando 
para isso carregar num botão.

CONTROLOS E CONETIVIDADE

Controlo de cabeça Dual Pro Joystick MicroPilot Joystick Allround
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Através da utilização de módulos e ligações disponíveis, poderá criar um número infinito de 
combinações para se adaptar às suas necessidades. Não só é fácil de colocar, o Link-It também 
garante que o design minimalista da sua cadeira de rodas não seja comprometido pela instalação 
desordenada de controlos opcionais. Tanto se for um comando especial no apoio de braços, um botão 
no encosto, ou um botão de pressão no apoio de cabeça, basta apenas... link-it

LINK-IT  
SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Precisa de utilizar controlos adicionais ou especiais? Não há problema, 
conecte-os facilmente com o sistema universal de instalação Link-It.

CONTROLOS E CONETIVIDADE

Módulo básico Módulo com 2 entradas Módulo de conexão
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DESIGN E ESTILO

ESTILO
INOVADOR

Com a série Q700 M, levamos o estilo ao nível seguinte. 
Com um acabamento do chassis em preto mate, cabos 
ocultos e componentes combinados com um estofo de 
grande qualidade, dispõe de um design fresco e distinto.

Procura uma mudança?

As Q700 oferecem a opção de escolher entre uma gama de detalhes de 
cor contemporâneos para completar na perfeição a sua surpreendente 
base em preto mate. Basta simplesmente mudar os detalhes de cor. 
Personalizar a sua cadeira nunca foi tão fácil.



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha 
de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de aperfeiçoamento, pelo 
que a Sunrise Medical reserva-se o direito de modificar o desenho dos mesmos e as 
especificações indicadas sem aviso prévio.

Tolerância de fábrica: + /-1 cm
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Crash Tested: Estas cadeiras de rodas passaram nos testes de colisão Crash Tested de conformidade com a ISO 7176-19 utilizando um sistema de retenção de 4 pontos de 
ancoragem (2 cintos simples na parte dianteira e 2 duplas na parte traseira). Classificação geral do cinto de segurança de acordo com a norma ISO 7176-19: 2008 Anexo D = A.


