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Digitális testhőmérő

Mérés másodpercek alatt
Légáteresző cumilap

Szilikon cumi

Leválasztható elektronika



 

Műszaki adatok
• Üzemi hőmérséklettartomány: 32-44 °C
• Pontosság: 36,5-39,0 °C: +/-0,1 °C °C
• Mérési idő: 10 mp

Kényelem
• Automatikus kikapcsolás
• Üzemi jelzőfény
• Rugalmas csúcs
• Újszülöttek számára

Tartozékok
• elem
• Felhasználói kézikönyv

Feszültség
• Akku típusa: LR41
• Elemek száma: 2
• Üzemidő akkuval: 200 óra
• Kivehető/cserélhető
•

Digitális hőmérő szett
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