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Termometr elektroniczny bezdotykowy
 

cena: 69,99 PLN

Opis produktu
 

Instrukcja obsługi
WYSYŁKA NATYCHMIASTOWA.

Mierzenie temperatury może być szybkie i precyzyjne.

Termometr bezdotykowy Manta HZK-801 umożliwi Ci bardzo szybkie zmierzenie temperatury. W zaledwie sekundę możesz upewnić się
czy jesteś zdrowy. Dodatkowo pomiar jest bardzo precyzyjny. W zakresie temperatur 35°C – 42°C dokładność pomiarowa wynosi ±
0,2°C. Temperatura mierzona jest za pomocą podczerwieni, dzięki czemu urządzenie jest bezpieczne dla zdrowia.

Komfort użycia.

Naszym termometrem w bardzo prosty sposób możesz zmierzyć temperaturę sobie lub swoim bliskim. Wystarczy, że zbliżysz
termometr do czoła na odległość 3 - 5 centymetrów i w ten higieniczny sposób dokonasz pomiaru. Czytelny, podświetlany wyświetlacz
umożliwia odczytanie wyniku nawet w nocy, bez konieczności zapalania światła. Natomiast sygnał dźwiękowy poinformuje Cię o
zakończeniu pomiaru. Jest to bardzo pomocne, kiedy mierzysz temperaturę samemu sobie.

Dodatkowo HZK-801 ma wbudowaną pamięć, w której zapisuje się 10 ostatnich wyników. Dzięki temu możesz precyzyjnie
poinformować lekarza jak zmieniała się Twoja temperatura.

Nie musisz też pamiętać o wyłączeniu termometru. W celu zminimalizowania zużycia energii baterii, urządzenie po 15 sekundach
bezczynności automatycznie się wyłączy.

Niezastąpiony pomocnik każdej mamy.

Nasz bezdotykowy termometr mierzy nie tylko temperaturę ciała, ale także dowolnej powierzchni lub cieczy w zakresie od 25°C do 42°C.
Jest on niezastąpiony, jeśli chcesz upewnić się, czy temperatura posiłku dla Twojego dziecka jest odpowiednia (powinna wahać się od
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35°C do 37°C). Wystarczy, że przestawisz termometr w tryb „Surface temp” i w ciągu krótkiej chwili upewnisz się czy jedzenie ma
odpowiednią temperaturę. W ten sam sposób możesz zmierzyć temperaturę wody jaka została przygotowana do kąpieli Twojego
dziecka – powinna wynosić około 37°C.

Ekonomiczny w eksploatacji.

Termometr zasilany jest dwoma bateriami typu AAA (potocznie nazywanymi „małymi paluszkami”), które dostępne są praktycznie w
każdym sklepie. Jego czyszczenie także nie nastręcza problemów. Wystarczy, że obudowę przetrzesz suchą szmatką, a element
pomiarowy 70% alkoholem.
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