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Termometr Microlife NC 150, bezkontaktowy
 

Cena: 175,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent MICROLIFE AG

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Termometr elektroniczny NC 150 jest produktem wysokiej jakości, wytworzonym według najnowszej technologii i sprawdzonym
zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wyjątkowa technologia termometru zapewnia zawsze precyzyjny i niezależny od
zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury. Urządzenie przeprowadza samosprawdzenie po każdym uruchomieniu, aby zapewnić
precyzyjny pomiar. Termometr NC 150 przeznaczony jest do regularnych pomiarów temperatury ludzkiego ciała. Może być używany
przez osoby w każdym wieku.

Innowacyjna technologia pomiarów przy użyciu promieni IR pozwala na pomiary bez dotykania mierzonego obiektu. To gwarantuje
bezpieczny i higieniczny pomiar w kilka sekund. Szeroki zakres pomiarowy oznacza, że można używać go do pomiaru temperatury
ludzkiego ciała na skroni a także do sprawdzania temperatury powierzchni następujących substancji:

np. mleka w butelce
np. temperatury wody do kąpieli dla dziecka
temperatury otoczenia

Cechy produktu:

Bezdotykowy pomiar temperatury
Tryb skanowania
Wielofunkcyjny
Duży podświetlany wyświetlacz LCD
Technologia Silent Glow
Sygnał dźwiękowy
Alarm gorączki
30 pamięci wraz z datą i godziną pomiaru
Automatyczne wyłączanie
Łatwy w użyciu
Testowany klinicznie

Specyfikacja techniczna:
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Waga: 55g (z bateriami), 51g (bez baterii)
Wymiary: 140 x 39 x 42 mm
Typ: Elektroniczny termometr bezkontaktowy NC 100
Zakres pomiaru:

Pomiar temp. ciała: 34,0-42,2 ˚C (93,2-108,0 ˚F)
  Pomiar temp. obiektu: 0-100,0 ˚C (32-212,0 ˚F)

Rozdzielczość: 0,1 ˚C / ˚F
Dokładność pomiaru:

W warunkach laboratoryjnych: ±0,2˚C, 36,0 - 39,0˚C (±0,4˚F, 96,8 - 102,2˚F)
  Wyświetlacz: Liquid Crystal Display (ciekłokrystaliczny), 4 cyfry plus ikony specjalne

Akustyka:

• Przyrząd włączony i gotowy do wykonywania pomiarów: 1 krótki sygnał
• Zakończenie pomiaru:
  1 długi sygnał dźwiękowy (1 sek.), jeśli odczyt jest niższy niż 37,5˚C (99,4˚F),
  10 krótkich sygnałów dźwiękowych, jeśli odczyt jest równy lub wyższy niż 37,5˚C(99,4˚F).
• Błąd systemowy lub awaria:
  3 krótkie sygnały dźwiękowe

Pamięć:

• Automatyczna prezentacja ostatniego pomiaru
• 30 odczytów wywoływanych z pamięci z datą i godziną pomiaru

Podświetlenie:

• Po włączeniu przyrządu na 4 sekundy uaktywnia się ZIELONE podświetlenie.
• Po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym niż 37,5 ˚C (99,4 ˚F) na 5 sekund uaktywnia się ZIELONE podświetlenie.
• Po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym niż 37,5˚C (99,4˚F) na 5 sekund uaktywnia się CZERWONE podświetlenie.

Automatyczne wyłączanie się: Po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru.
Bateria: 2x bateria AAA 1,5V
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