
Siguranţa alimentară
poate fi măsurată.

Mini termometru testo

Mini termometru rezistent 
la apă

• Robust și ușor de 
utilizat.
• Poate fi utilizat prin 
simpla apăsare a unui 
buton.
• Buton MAX/MIN și 
HOLD.
• Lungimea tijei sondei 
120 mm.
• Rezistent la apă, cla-
sa de protecție IP67.

Date tehnice generale
Dom. de măsurare            -20 la + 230°C
Temp. de operare             -10 la + 50°C

Rezoluție                             de la 0.1°C
Display                                LCD, 1 linie
Dimensiuni                    45 x 33 x 155 mm

Acuratețe ±1 cifră                  ± 1°C

pH-metru testo 205

pH-metru portabil pentru 
pH/ °C

• Ideal pentru măsurări 
în produse semi-solide.
• Recunoaștere auto-
mată a valorii finale.
• Afișaj iluminat pe 
2 linii.
• Vârf de penetrare 
combinat cu sondă de 
temperatură.
• Ideal pentru operare 
cu o singură mână.

Date tehnice generale
Dom. de măsurare              0 la 14 pH
Dom. de măsurare              0 la 60°C
Acuratețe ±1 cifră              ±0.02 pH
Rezoluție                             0.01 pH
Temp. de operare              0 la + 50°C
Dimensiuni                 145 x 38 x 167 mm

Set promoțional pH-metru și mini termometru

Certificate HACCP internațional

Display ușor de citit

Măsurare precisă și rapidă

Garanție 24 de luni

Setul promoțional include pH-metru testo 205 
şi mini termometru impermeabil testo.

Preț de listă 1.066 LEI + TVA

Preț set promo 899 LEI + TVA
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Mini termometru testo

Mini termometru rezistent 
la apă

• Robust și ușor de 
utilizat.
• Poate fi utilizat prin 
simpla apăsare a unui 
buton.
• Buton MAX/MIN și 
HOLD.
• Lungimea tijei sondei 
120 mm.
• Rezistent la apă, cla-
sa de protecție IP67.

Date tehnice generale
Dom. de măsurare            -20 la + 230°C
Temp. de operare             -10 la + 50°C

Rezoluție                             de la 0.1 °C
Display                                LCD, 1 linie
Dimensiuni                    45 x 33 x 155 mm

Acuratețe ±1 cifră                  ± 1°C

pH-metru testo 206 pH2

pH-metru portabil pentru 
pH/ °C

• Ideal pentru măsurări 
în medii lichide sau 
semi-solide.
• Senzor de tempera- 
tură încorporat.
• Afișaj iluminat pe 
2 linii.
• Recunoaştere auto-
mată a valorii finale 
(Auto-hold)

Date tehnice generale
Dom. de măsurare              0 la 14 pH
Dom. de măsurare              0 la 60°C
Acuratețe ±1 cifră              ±0.02 pH
Rezoluție                             0.01 pH
Temp. de operare              0 la + 60°C
Dimensiuni                 197 x 33 x 20 mm

Set promoțional pH-metru și mini termometru

Certificate HACCP internațional

Display ușor de citit

Măsurare precisă și rapidă

Garanție 24 de luni

Setul promoțional include pH-metru testo 206 pH2 
şi mini termometru impermeabil testo.

Preț de listă 973 LEI + TVA

Preț set promo 799 LEI + TVA


