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Termometr Braun BNT 400
bezdotykowy
Cena

169,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

125697

Kod producenta

BNT 400

Kod EAN

4022167104007

Producent

BRAUN

Opis produktu
Termometr bezdotykowy do czoła
BNT400 łączy w sobie łatwość użycia zarówno bezdotykowego,
jak i dotykowego pomiaru z unikalną technologią Age
Precision® firmy Braun, która pomaga rodzicom wyeliminować
wątpliwości pomiaru temperatury. Niezwykle wrażliwy czujnik
w połączeniu z innowacyjnym układem optycznym wychwytuje
dwa razy więcej ciepła emitowanego przez ciało człowieka niż
tradycyjne termometry czołowe. Przechwycona energia zostaje
następnie przeliczona na klinicznie dokładny odczyt
temperatury. Ponadto w trybie bezdotykowym czujnik
zbliżeniowy wskazuje prawidłową pozycję termometru, by
wynik pomiaru był jak najdokładniejszy. Położenie termometru
i jego odległość od czoła są bardzo ważne w przypadku
odczytu temperatury metodami nieinwazyjnymi. Dba o to
opracowany przez Braun system wskazujący poprawne
ustawienie termometru. Duży wyświetlacz ze zmiennym
kolorem podświetlenia dodatkowo ułatwia interpretację wyniku
pomiaru.

Ciesz się spokojem i zaufaj profesjonalnej
dokładności
Tryb bezdotykowy: nieinwazyjny i wygodny - do 2,5 cm
od czoła.
Tryb dotykowy: tryb pomiaru na czole.
Przełomowa technologia. Ultraczuły sensor i układ
optyczny o potwierdzonej klinicznie dokładności w obu
trybach pomiaru.
Posiada specjalny czujnik zapewniający dokładne
odczytywanie pomiaru, podświetla punkt między
brwiami na czole w którym należy zmierzyć
temperaturę.
System ułatwiający poprawne ustawienie termometru
pokazuje jeśli termometr jest zbyt daleko od czoła i
wynik mógłby być niedokładny.

Funkcja “Age Precision®”
Definicja gorączki zmienia się razem z wiekiem. Można ustawić
wiek by doprecyzować ocenę temperatury u całej rodziny.
Rodzice już nie muszą się domyślać jaka temperatura jest
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normą a jaka oznaką choroby. Ekran podświetla się na:
zielono- gdy temperatura jest normalna, na żółto- gdy
wystąpiła gorączka, na czerwono- gdy gorączka jest wysoka.

Wielofunkcyjny niezbędnik
Tryb cichy do nocnego pomiaru temperatury i nocne
podświetlenie wyświetlacza przydają się do
sprawdzenia temperatury gdy nie chcemy budzić
dziecka.
Tryb pomiaru temperatury posiłków. Umożliwia łatwe
mierzenie temperatury żywności, napojów lub wody do
kąpieli dziecka.

Producent
Rodzaj baterii/zasilacza
Rodzaj i funkcje termometru
Miejsce pomiaru
Kolor
Wymiary
Automatyczne wyłączenie
Dokładność pomiaru
Zakres pomiaru
Czas pomiaru
Podziałka na wyświetlaczu

Termometr bezdotykowy Braun BNT 400
2 baterie AAA
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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BRAUN
2 baterie AAA
Bezdotykowy
Czoło pomiędzy brwiami
Biały
205 x 160 x 70 mm
Tak
0.2 C
34.4 C 42.2 C
poniżej 2 sekund
0.1 C

