
Companie

E-mail și website:

Da

De ce este instrumentul de măsură testo 550 potrivit pentru aplicația dumneavoastră?

Informații despre testarea instrumentului testo 550

De mult urmaresc evolutia companiei si imi plac toate produsele lor mai ales din domeniul Frig.
Care au fost motivele decizionale pentru participarea la testul produsului pentru testo 550?

În ce măsură sunt sarcinile pentru care ați utilizați produsul, importante pentru succesul companiei?

Da am fost familiarizat cu produsele companiei Testo inainte de a testa 550-ul. Am participat 3 ani consecutiv la 
Targul Frigotehnistilor unde au fost prezentate toate produsele companiei Testo.

Da este foarte important pentru succesul companiei !

Ați fost familiarizat cu compania Testo înainte de a participa la testarea produsului pentru testo 550? Dacă da, 
care  fost relația de până acum?

Informații companie
SC TOLTYKRYS SRL

tokos_tibor@yahoo.com

Privind înapoi - cum a fost raportul așteptărilor/realitate cu privire la testo 550? Produsul îndeplinește ceea ce 
v-ați așteptat?

Avatajele sunt multe : este usor si compact, precizie buna, calculele dupa tipul de agenti frigorifici, transmisie prin 
Bluetooth si copierea, transmiterea si arhivarea acestora. Inca nu am gasit nici un dezavantaj la testo 550.

Da si l-am recomandat deja altor colaboratori.
Ați recomanda acest produs unui coleg/unei alte companii?

În opinia dumneavoastră care sunt avantajele și/sau dezavantajele ale testo 550 în comparație cu 
instrumentele competitorilor noștri?

Care funcții sau proprietăți ale produsului testo 550 le considerați deosebit de utile?

Cum vă ușurează munca de zi cu zi?

Care este aplicația in care utilizați cel mai des testo 550?

În opinia dvs., care sunt punctele forte ale instrumentului de măsură testo 550?

Pentru ca imi usureaza munca prin precizia lui.

Este usor, rezistent, foarte compact si precis.

Masurarea presiunilor in domeniul Frigorific.

Punctul forte este transmisia datelor prin Bluetooth.

Prin masurarea precisa a temperaturii si presiunilor din instalatiile testate.
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