Tecnologia para monitoramento de temperatura

Termômetro Digital sem Contato
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Triagem de Temperatura Corporal
Moderno e fácil de utilizar, mede a temperatura sem precisar entrar em contato com a pele. Aponte o termômetro na testa a
uma distância de 3 a 5cm e acione o gatilho até escutar a confirmação de leitura. A medida da temperatura irá aparecer no
visor localizado na parte traseira do termômetro. Também mede temperatura de superficies.

CARACTERÍSTICAS:
• 32 posições de memória
• Temperatura corporal;

Sensor

• Temperatura do objeto;
• Alarme Sonoro.

Visor colorido com 5 modos de exibição permitem
que você leia com precisão a temperatura.
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ESPECIFICAÇÕES
ITEM
DESCRIÇÃO
Método de Medição
Infravermelho sem contato
Distância de Medição
3cm ~ 5cm (recomendada)
Exibição de Dígitos Exatos
0,1 ° C
Temperatura de Armazenamento
0,40 ° C
Umidade Relativa
<85%
Alimentação
2 pilhas AAA
Tamanho do Produto (AxLxP)
158,8 * 40,5 * 41mm
Peso

Desligamento Automático
Precisão de Medição

60g

Sim
32~35,9 ° C
36~39 ° C
39~43 ° C

± 0,3°C
± 0,2°C
± 0,3°C
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