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TERMOMETR GERATHERM NON CONTACT LEKARSKI
BEZDOTYKOWY
 

Cena: 188,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ALBERT-POLSKA

Opis produktu
 

Geratherm GT-101 bezdotykowy termometr non - contact - 1 sztuka
STOSOWANY PRZE PIELĘGNIARKI I LEKARZY

Technologicznie, wyjątkowo precyzyjny i bezpieczny termometr bezdotykowy. Jest to idealne rozwiązanie do kontroli temperatury.
Wizualny i akustyczny alarm gorączki pomaga w jednoznacznej interpretacji wyników. Bezdotykowy termometr pozwala na pomiar
temperatury nawet u niemowląt - jest przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i zapracowanych mam, którym zależy na czasie.
NonContact pozwala na szybki pomiar temperatury ciała, a także otoczenia, płynów i innych powierzchni, dlatego z łatwością można
zmierzyć nim również temperaturę mleka czy wody w wanience. Termometry dla dzieci są wykonane ze szczególną precyzją oraz
posiadają wszystkie atesty i wymagane certyfikaty. Wystarczy ustawić termometr w kierunku ciała i pomiar wykonywany jest
natychmiastowy.

Właściwości:

W 100% higieniczny, nie przenosi wirusów.

W 100% bezpieczny.

Szybki pomiar.

Niemiecka jakość.

Testowany w warunkach klinicznych.

Nowoczesna technologia na podczerwień.

Precyzyjny pomiar temperatury ciała, otoczenia, płynów (np. butelka z mlekiem) i innych powierzchni - przycisk powyżej klawisza
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START służy do przełączania termometru na pomiar temperatury otoczenia, na wyświetlaczu zamiast symbolu głowy pojawi się
kształt domu.

Rozszerzony zakres pomiaru: 0°C-100°C

Wskaźnik gorączki - czerwone podświetlenie ciekłokrystalicznego ekranu

Akustyczny alarm gorączki - 10 krótkich sygnałów dźwiękowych przy Temperaturze wyższej niż 37,5°C (99,4°F).

Wysoka dokładność pomiaru (+/- 0,2°C).

Wielofunkcyjny zakres pomiarowy.

Pamięć ostatnich 30 pomiarów - efektywne śledzenie wyników.

Praktyczne etui.

Dane techniczne:

Pomiar temperatury ciała: 34,0 - 42,2°C (93,2 - 108,0°F)

Rozdzielczość 0,1°C lub 0,1°F

Wysoka dokładność (laboratoryjna) +/- 0,2°C (+/-0,4°F)

Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny), 4 cyfry

Bateria 2 x 1,5 V, AAA

Okres użytkowania baterii ok. 1000 pomiarów

Wymiary 165mm x 40mm x 20mm

Automatyczne wyłączenie po ok. 3 min. od wykonania pomiaru

W zestawie:

Termometr

Podstawka do przechowywania

2 baterie AAA

Instrukcja obsługi w języku polskim

CE0197

Dystrybutor: Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, Dobczyce.
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