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Termometr elektroniczny bezkontaktowy Novama White T1s
 

Cena: 122,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent NOVAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Stosując termometr Novama White, wynik można poznać od razu, pomiar trwa mniej niż 1 sekundę.
Przyciski aktywujące najważniejsze funkcje w termometrze PAMIĘĆ, TRYB i START, zostały opisane w języku polskim, to będzie
znaczącym ułatwieniem dla osób, które mają kłopot z zapamiętaniem obcojęzycznych nazw.
Tryb alarmu uaktywni się zawsze wtedy, gdy zmierzona temperatura ciała przekroczy 38°C, pomocna jest również ikona smutnej
buzi, która pojawia się przy takim wyniku na ekranie termometru.
W Novama White zastosowano sygnał dźwiękowy (alarm) oraz wizualny (dioda pod ekranem i ikona na ekranie).
Przy wynikach temperatury ciała niższych niż 38°C na ekranie termometru wyświetli się ikona uśmiechniętej buzi.
Temperatura obiektu, posiłku i kąpieli może być zmierzona tym samym termometrem Novama White, jedno urządzenie łączy w
sobie wiele możliwości, a dzięki temu pozwala zaoszczędzić.
Termometr obsługuje się w ten sam sposób przy każdym pomiarze i trybie, wynik jest w czasie krótszym niż 1 sekunda.
Higiena z termometrem bezdotykowym Novama White
Mierząc temperaturę ciała lub przedmiotów i płynów, nie trzeba obawiać się przenoszenia zarazków, ze względu na brak
styczności urządzenia ze skórą i innymi powierzchniami.
Termometr bezdotykowy Novama White mierzy temperaturę z odległości 0,5 - 3 cm i podaje wiarygodny wynik.
Pamięć urządzenia ułatwia wykonywanie wielu czynności, porównywanie otrzymanych wyników, ta funkcja będzie pomocna gdy
chcemy sprawdzić wynik sprzed kilku dni, lub porównać ze sobą wyniki swoje i rodziny.
Zawartość zestawu:

Baterie 1.5 V AAA,
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi w języku polskim.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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