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Termometr elektroniczny Medel Hand do pomiaru na czole i
pod ramieniem
 

Cena: 144,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MEDEL

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Termometr MEDEL HAND z opatentowanym czujnikiem, zapewnia dokładny i wiarygodny pomiar temperatury w czasie do 8
sekund. Jest małym i poręcznym urządzeniem przystosowanym do pomiaru temperatury na czole i pod ramieniem. Termometr
został zaprojektowany tak, by wygodnie trzymało się go w dłoni mierząc temperaturę sobie lub dziecku.
MEDEL HAND zapamiętuje ostatni pomiar temperatury, w trakcie mierzenia automatycznie uruchamia się alarm, gdy osoba
badana ma gorączkę. Sygnały dźwiękowe pojawiają się tuż po włączeniu termometru na znak gotowości urządzenia do
wykonania pomiaru oraz po zakończeniu pomiaru. Podświetlany wyświetlacz gwarantuje dokładny odczyt otrzymanych
wyników.
Termometr MEDEL HAND jest objęty 2 letnią gwarancją.

Dane techniczne
Czas pomiaru: 6 - 8 sekund
Miejsce pomiaru: skroń i pod pachą
Zakres pomiaru: 35 st. C - 42 st. C
Warunki pracy: 16 st. C - 40 st. C
Wilgotność: 15 - 95%
Warunki przechowywania: -20 st.C - 50 st.C
Skala pomiaru: Celsjusza lub Fahrenheita
Wyświetlacz: LCD 0.78" x 0.77"
Baterie: 2 AAA 1.5V
Żywotność baterii: min. 1000 pomiarów w ciągu 24 miesięcy
Waga: 56 gr z bateriami
Wymiary: 10 x 5.2 x 3.2 cm
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Pamięć: pamięć ostatniego pomiaru
Automatyczne wyłączanie: po 60 sekundach
Obudowa: tworzywo ABS
Czujnik: stal nierdzewna, silikon
Standardy: ASTM E 112 - 00, termometry kliniczne
Dokładność pomiaru: +/- 0.1 st. C (w zakresie 35 st. C - 42 st. C)
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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