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Termometr bezdotykowy NOVAMA Free 1sztuka
 

Cena: 89,53 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent NOVAMED SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Natychmiastowy pomiar poniżej 1 sekundę.

Termometr bezdotykowy do szybkiego i pewnego pomiaru temperatury zarówno u dzieci jaki i dorosłych , dokładny rzetelny wynik
otrzymujemy już w 1 sekundzie, co pozwala nam na szybką diagnostykę i szybką reakcję.
Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.
Aby uzyskać pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, produkt musi posiadać wymagane cechy bezpieczeństwa ogólnego oraz
bezpieczeństwa rozwojowego i zdrowotnego – czyli spełniać kryteria techniczne dotyczące jakości materiałów czy konstrukcji oraz być
dopasowany do wieku dziecka i uwzględniać jego harmonijny rozwój.
Pamięć 30 pomiarów.
Ułatwia kontrolowanie ostatnich wyników.
Tryb nocny.
Tryb nocny zwany cichym: Termometr można przełączyć na tryb nocny, aby wyciszyć dźwięk, podczas gdy Twoje dziecko śpi.
Podświetlany wyświetlacz pozwala sprawdzić zakres temperatury również w ciemności.
Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach.
Automatyczne wyłączanie pomoże w oszczędzaniu baterii jeśli sami zapomnimy wyłączyć termometr po zmierzeniu temperatury.
Wskaźnik zużycia baterii.
Termometr pokaże nam kiedy powinniśmy wymienić baterie.
Możliwość kontroli temperatury płynów, pokarmów, pomieszczeń.

Ta funkcja doskonale sprawdzi się, jeśli w domu mamy niemowlę. Jednym tremometrem możemy kontrolować temperaturę pokarmów,
płynów, kąpieli oraz pomieszczeń.

Dane techniczne
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SKU TOW002554
Kod EAN 4710953421390
BLOZ 7 9098306
Odległość pomiaru 0,5-3 cm
Grupa produktów Termometry bezdotykowe
Marka NOVAMA
Ilość sztuk w opakowaniu 1 sztuka
Rodzaj baterii/zasilacza 2 baterie AAA
Rodzaj i funkcje termometru 5 in 1, bezdotykowy, elektroniczny, na podczerwień, pomiar na czole, temperatura ciała, temperatura
pomieszczenia, temperatura powierzchni
Miejsce pomiaru czoło pomiędzy brwiami
Kolor biały
Wymiary 12,8 x 4,5 x 3,9 Cm
Waga urządzenia 80 g bez baterii
Automatyczne wyłączenie Tak
Dokładność pomiaru ±0,2ºC
Zakres pomiaru 34°C - 43°C
Czas pomiaru 1 sekunda
Podziałka na wyświetlaczu 0,1°C
Pamięć urządzenia 30 pomiarów
Stawka podatku VAT 8%

 Producent:

Novamed Sp. Z O.O.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

