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TERMOMETR BEZDOTYKOWY PODCZERWIEŃ DZIECI DOROSŁYCH
Cena :
69,99 zł

64,39 zł
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Elektroniczny, bezdotykowy termometr na podczerwień
przeznaczony dla całej rodziny.

Produkt przeznaczony jest w szczególności do pomiarów temperatury ciała u małych dzieci - jest niezwykle szybki i nieinwazyjny.
Pomiar temperatury wykonany jest już w niecałą 1 sekundę po przyłożeniu urządzenia do czoła.
Dziecko nie zdąży nawet zwrócić na to uwagi co zdecydowanie ułatwia sprawdzenie temperatury.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD zmieniający kolor zależnie od poziomu temperatury. Z łatwością zmierzysz temperaturę dziecka podczas snu - bez
niepotrzebnego stresu i płaczu.
Niezwykle prosty w obsłudze i intuicyjny - stanowi niedrogą i wygodną alternatywę dla standardowych termometrów!
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Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Termometr na podczerwień to nowoczesne rozwiązanie dostępne na rynku termometrów. Mierzy temperaturę ciała dzieci i dorosłych w sposób łatwy, a co
najważniejsze szybki, precyzyjny i bezdotykowy przez co jest on w 100% higieniczny. Wystarczy namierzyć termometr na czoło i po chwili można już
odczytać wynik pomiaru.
Umożliwia pomiar temperatury przedmiotów bez ich dotykania.
Ma kompaktowe wymiary i jest bardzo wygodny w użyciu.
Zapewnia bardzo szybki i dokładny pomiar temperatury. Z łatwością zmierzysz temperaturę dziecka podczas snu - bez niepotrzebnego stresu i płaczu.
Wyposażony w beeper sygnalizujący koniec pomiaru.
Wbudowana funkcja pamięci ostatnich pomiarów.
Cechuje go bardzo wysoka czułość pomiaru +/- 0,1C.
Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który zmienia kolor podświetlenia w zależności od zmierzonej temperatury ciała
Posiada funkcję automatycznego wyłączania dla oszczędności baterii.
Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko
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Kolor: biało-fioletowy
Zakres pomiaru temperatury ciała: 32 °C - 42,9 °C
Zakres pomiaru temperatury obiektów: 0 °C - 100 °C
Czułość: 0,1 °C
Pomiar temperatury w skali: °C, °F
Czas pomiaru: ok. 0,5 sekundy
Miarodajna odległość pomiaru: od 5 do 15 cm
Wyświetlacz LCD - podświetlany na różne kolory w zależności od zmierzonej temperatury.
Funkcja pomiaru temperatury otoczenia.
Automatyczny wyłącznik oraz wskaźnik niskiego stanu baterii
Pamięć ostatnich 50 pomiarów
Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V (w zestawie)
Wymiary: 150 mm x 95 mm x 44 mm
Waga: 115 g
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