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TERMOMETR BEZDOTYKOWY 3W1 SYNERGICA SG1000
 

cena: 142,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent Lotus Global Co.

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Termometr bezdotykowy SYNERGICA ELEGANCE SG1000 to certyfikowany wyrób medyczny zgodnie z europejską dyrektywą
93/42/EWG dotyczącą produktów medycznych (MDD Medical Device Directive)

Funkcjonalny termometr bezdotykowy na podczerwień Synergica Elegance SG1000 to w pełni bezpieczny produkt pozwalający na
pomiar temperatury ciała dorosłych i dzieci oraz temperatury powierzchni następujących substancji: mleka w butelce, temperatury wody
do kąpieli dla dziecka czy temperatury otoczenia. Dzięki zastosowaniu podświetlanego ekranu termometr umożliwia dokonywanie i
odczytywanie wyniku w nocy. Doskonała dokładność odczytu oraz najszybszy na rynku czas pomiaru na poziomie 0,5 sekundy.

Termometr ten posiada 3 funkcję: mierzy temperaturę ciała, przedmiotów i otoczenia.

Cechy termometru:
• Największy z dostępnych termometrów na podczerwień wyświetlacz LCD
  (30x45mm);
• Termometr w stanie spoczynku pokazuje na wyświetlaczu datę, godzinę z
  dokładnością do jednej sekundy oraz temperaturę pomieszczenia, w którym się znajduje;
• Dzięki funkcji automatycznego wyłączania podświetlania termometr jest bardzo energooszczędny;
• Możliwość dokonania dokładnego pomiaru z odległości 1-5 cm;
• W trosce o wygodę dokonywania pomiaru przycisk uruchamiający pomiar znajduje się na spodzie termometru;
• Wygodna, ergonomiczna rączka dopasowuje się do każdej dłoni
• Alarm w przypadku zbyt wysokiej temperatury;
• Bardzo prosta, intuicyjna obsługa;
• 3 kolory podświetlenia (niebieski, pomarańczowy, czerwony);
• Trójkolorowa identyfikacja poziomu temperatury;
• Wysoka dokładność pomiaru: ±0,2 °C;
• Funkcja zapamiętywania ostatnich 20 pomiarów;
• Możliwy pomiar temperatury w stopniach Celsjusza (°C) i Fahrenheita (°F);
•Wygodna, ergonomiczna rączka dopasowuje się do każdej dłoni;
• Alarm w przypadku zbyt wysokiej temperatury;
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• Bardzo prosta, intuicyjna obsługa.

W zestawie z bardzo wygodną, odpowiednio wyprofilowaną i odporną na uderzenia podstawką która sprawi, że termometr będzie
zawsze na swoim miejscu. Dodatkowo podstawka od spodu wyposażona jest w elementy antypoślizgowe, które pozwalają na
bezpieczne przechowywanie produktu w każdym miejscu.

Zawartość opakowania:

• Termometr Synergica Elegance SG1000
• Podstawka
• Baterie 2 x 3AAA

Wymiary termometru: 210 x 44 x 27 mm

Wymiary wyświetlacza LCD: 45 x 30 mm

Wymiary podstawki: 225 x 53 x 49 mm

Wymiary pudełka: 255 x 174 x 63 mm
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