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Termometry zootechniczne
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Termometr elektroniczny dla dużych zwierząt [5]Nr kat. 2138
Wodoodporny termometr elektroniczny dla dużych zwierząt Zobacz
z 14-centymetrową sondą. Czas pomiaru 8s., wysoka
produkt [5]
precyzja, przechowywanie w pamięci ostatniego pomiaru,
Do schowka
automatyczne wyłączenia, wskaźnik zużycia baterii. Zakres [6]
pomiaru od 32 do 43,9°C, dokładność +/-0,1...
Termometr elektroniczny BigScreen [7]Termometr
elektroniczny nr kat. 2130 Termometr elektroniczny z
elastyczną sondą oraz dużym wyświetlaczem, zakres
Zobacz
temperatur 32-42°C, dokładność pomiaru +/- 0,10°C, odczyt produkt [7]
wyniku po 10 sekundach, sygnał dźwiękowy po zakończeniu Do schowka
pomiaru oraz sygnały świetlne: podświetlenie zielone – brak [8]
gorączki, podświetlenie czerwone – gorączka, ostatnia
wartość zachowywana w pamięci,...
Termometr elektroniczny z elastyczną sondą [9]Termometr
elektroniczny nr kar. 2137 Termometr elektroniczny z
elastyczną sondą, zakres temperatur 32-42°C, dokładność
Zobacz
pomiaru +/- 0,10°C, odczyt wyniku po 10 sekundach (pomiar produkt [9]
rektalny) oraz po 17 sekundach (pomiar oralny), sygnał
Do schowka
dźwiękowy po zakończeniu pomiaru, ostatnia wartość
[10]
zachowywana w pamięci, automatyczne wyłączanie,
wskaźnik niskiego stanu baterii, wodoodporny...
Termometr elektroniczny Digi-Vet SC12 [11]Termometr
elektroniczny Digi-Vet SC 12 nr kat. 291102 Termometr
elektroniczny z przedłużoną sondą dla pomiaru u dużych
zwierząt, zakres temperatur 32-43,9°C, dokładność pomiaru
+/- 0,10°C odczyt wyniku po 15-25 sekundach, duży
wyświetlacz, wskaźnik niskiego stanu baterii, wodoodporny.

Zobacz
produkt [11]
Do schowka
[12]

Termometr elektroniczny z ergonomiczną sondą TopTEMP
Zobacz
[13]Termometr elektroniczny TopTEMP nr kat. 21124
produkt [13]
Termometr weterynaryjny z ergonomiczną końcówką, zakres
Do schowka
temperatur 32-44°C, dokładność pomiaru +/- 0,10°C, odczyt
[14]
wyniku pomiaru po 10-15 sekundach, lekki i prosty w użyciu.
[13]
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