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SANITY TERMOMETR BABYTEMP
CENA:

148,90 PLN

CZAS WYSYŁKI: WYSYŁKA PO OTRZYMANIU
WPŁATY
Numer katalogowy: AP 3116
Kod EAN: 5907438902119

OPIS PRZEDMIOTU

Termometr bezdotykowy
Sanity BabyTemp AP 3116
Termometr BabyTemp Sanity Cyfrowy, bezdotykowy
ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE DLA DZIECI
GWARANCJA 36 miesięcy
Door-To-Door
Zasady Gwarancji Door-to-door: Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie
dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Cyfrowy termometr bezdotykowy marki Sanity, to nowatorskie urządzenie medyczne wykorzystujące zaawansowaną

technologię (IR) do błyskawicznego i dokładnego pomiaru temperatury ciała lub temperatury obiektu.
Termometr jest przeznaczony do okresowego pomiaru temperatury i monitorowania jej zmian.
Pomiar bezdotykowy w ciągu kilku sekund:
Zaawansowany technicznie, innowacyjny czujnik na podczerwień: Pozwala na bezpieczny i niezagrażający zdrowiu
pomiar w kilka sekund.
Pomiar temperatury ciała i obiektów
Można w łatwy sposób wybrać tryb pomiaru temperatury ciała lub temperatury obiektu, przełączając przełącznik
suwakowy.
Alarmowanie gorączki
Urządzenie powiadamia pacjenta o możliwym stanie gorączkowym czerwonym podświetleniem oraz dziesięcioma
krótkimi sygnałami dźwiękowymi.
Wyświetlanie 30 zestawień pamięci
Po wejściu w tryb pamięci, można odczytać ostatnich 30 grup wartości pomiarowych.
Automatyczne wyświetlanie pamięci
Termometr pokaże ostatni odczyt automatycznie przez 2 sekundy po uruchomieniu urządzenia.
Dane techniczne:
Nazwa produktu: Termometr BabyTemp Sanity®
Model: AP 3116
Dokładność: ±0,2°C (35,0~42,0°C), ±0,3°C (35,0~42,0°C zewnętrzna)
Zakres pomiarowy:
• W trybie pomiaru temperatury ciała: 32,0°C do 42,9°C
• W trybie pomiaru temperatury obiektu: 0°C do 100°C
Temperatura robocza:
• W trybie pomiaru temperatury ciała: 16°C do 40°C
• Wilgotność względna <85%
• W trybie pomiaru temperatury obiektu: 5°C do 40°C
Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, jednostka wyświetlana 0,1°C
Sygnał dźwiękowy:
• Uruchomienie urządzenia i wstępne pomiary: jeden krótki sygnał dźwiękowy
• Wykonanie pomiarów: jeden długi sygnał dźwiękowy
• Błąd lub usterka systemu: trzy krótkie sygnały dźwiękowe
• Proces pomiaru: szybki i wolny sygnał dźwiękowy

Pamięć:

• Automatyczne wyświetlanie ostatniego wyniku pomiaru temperatury
• Pamięć 30 zestawów odczytów
Podświetlenie wyświetlacza:
• Gdy urządzenie uruchamia się, wyświetlacz podświetla się na zielono przez 4 sekundy.
• Po zakończeniu pomiaru, zielone podświetlenie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości poniżej 37,5°C.
• Po zakończeniu pomiaru, czerwone będzie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości powyżej 37,5°C.
Automatyczne wyłączenie: Po około trzech minutach braku aktywności.
Zasilanie: DC 3V (2xAAA DC 1,5V).
Rozmiar: 150(D)mm x 45(S)mm x 40(W)mm.
Waga: Około 82g (z baterią).
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP22
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