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Tecnimed Visiofocus Mini 06700 bezdotykowy termometr
elektroniczny
 

Cena: 129,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Tecnimed

Postać termometr

Typ produktu sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Pierwszy na świecie termometr z projektorem temperatury.

Przeznaczony dla prywatnych użytkowników

Termometr może być wykorzystywany do pomiaru temperatury w przedziale od 1°C do 55°C. Można dokonywać pomiarów temperatury
ciała, otoczenia, wody do kąpieli, jedzenia i napojów dla niemowląt oraz napojów typu: kawa, wino, sok.

Termometr pracuje w systemie LED, który jest całkowicie bezpieczny.

Innowacyjną cechą produktu jest możliwość dokonania pomiaru nie tylko na środku czoła, ale przede wszystkim na powiece.

Możliwość zastosowania Automatycznej Kalibracji (AQCS ) lub Szybkiej Ręcznej Kalibracji do temperatury otoczenia (MQCS ).

Posiada sensor odległości, który w intuicyjny sposób pokazuje prawidłową odległość do pomiaru – wystarczy umieścić cyfry pomiędzy
dwoma kropkami

Termometru nie trzeba włączać – jest zawsze gotowy do pomiaru.
Po dokonanym pomiarze można natychmiast wykonać kolejny pomiar.
Żywotność termometru oceniana jest na 10 lat ciągłej pracy.

Gwarancja 24 miesiące
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Funkcje:

Przycisk „BUŹKA”, za pomocą którego dokonujemy pomiarów temperatury z czoła pacjenta, powieki lub żyły szyjnej
Przycisk „DOMEK”, który pozwala na mierzenie temperatury dowolnych przedmiotów i cieczy
Przycisk pamięci „MEM”, za pomocą którego możemy odczytać 9 ostatnich pomiarów dokonanych termometrem.
Istnieje możliwość wyboru 3 różnych trybów pomiaru (oralny, odbytniczy i pachwinowy)
Zakres pomiaru ciała: 34°C – 42,5°C
Zakres pomiaru przedmiotów: 1°C – 55°C
Możliwość zmiany °C/°F
W termometrze istnieje możliwość wyboru 3 różnych trybów pomiaru (oralny, odbytniczy i pachwinowy).
Po wyborze innego trybu pomiary dokonywane są zawsze na środku czoła lub powiece (oku), a termometr odpowiednio
przelicza wynik.
Visiofocus posiada dwa tryby kalibracji : manualną (MQCS) i automatyczną (AQCS).

W zestawie:

1 x Termometr Visiofocus mini
2 x baterie AAA
Instrukcja w języku polskim
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