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Technické údaje
• Rozsah provozní teploty: 32-44 °C
• Přesnost: 36,5 °C - 39,0 °C: +/-0,1 °C °C
• Čas měření: 10 s

Pohodlí
• Automatické vypnutí: Ano
• Kontrolka připravenosti: Ano
• Pružná špička: Ano
• Vhodné pro novorozence: Ano

Příslušenství
• Baterie: Ano
• Uživatelský manuál: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: LR41
• Počet baterií: 2
• Provozní doba při napájení baterií: 200 hodina 

(hodiny)
• Demontovatelné/vyměnitelné: Ano
•
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