
Dodatkowy 1 rok gwarancji!
Wystarczy zarejestrować produkt na stronie www.testo.com/register

Więcej informacji na: www.testo.com.pl
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Idealnie dopasowany  

do Ciebie

Analizator spalin testo 300:
Szybki, inteligentny, wytrzymały

Jak chcesz pracować?

Każdy dzień Twojej pracy jest inny. Czasami ciężko też 

go zaplanować. Gdy tylko znajdziesz czas na chwilę 

relaksu, nagle pojawią sie nowe, bardzo pilne zadanie.   

Czy Twój analizator spalin dotrzymuje Ci kroku? 

Inteligentny. Czy współpracuje ze Smartfonem? 

Szybki. Czy nadąża za Tobą?   

Wytrzymały. Czy obudowa ma wzmocnioną konstrukcję?

Nie? Więc nie odkładaj tej ulotki, ponieważ analizator 

spalin testo 300 może być właśnie tym, czego 

potrzebujesz.

Nie tylko prezycyjny 
ale również szybki:  

Zalety:

Dotykowy wyświetlacz

Natychmiastowa gotowość do 
użycia

Tworzenie i wysyłanie raportów 
e-mail

Dane klientów zapisane w 
przyrządzie 

Podpis elektroniczny

Szybkie wyniki pomiaru

Intuicyjne manu pomiarowe

WLAN i Bluetooth

Cyfrowa technologia 
pomiarowa

Intuicyjny



5.149 PLN*

Analizator posiada przejrzyste i jednoznaczne menu 

dla wszystkich aplikacji związanych z systemami 

grzewczymi. Pozwala to na jeszcze bardziej wydajne 

wykonywanie zadań pomiarowych.

testo 300 - zestaw 1
•   analizator spalin testo 300LL z sensorem O2 i CO(4.000 ppm) z 

możliwością rozbudowy o celę NO   
•   zasilacz sieciowy
•   kompaktowa sonda spalin 180mm, Ø 6 mm
•   drukarka Bluetooth®, zapasowy papier termiczny do drukarki (6 

rolek)
•   zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (10 sztuk)
•   walizka transportowa
•   oprogramowanie PC testo EasyHeat

testo 300 - zestaw 2
•   analizator spalin testo 300LL z sensorem O2 i CO (4000 ppm 
  z możliwością rozcieńczania do 15.000 ppm) z możliwością      
  rozbudowy o celę NO
•   zasilacz sieciowy, 
•   kompaktowa sonda spalin 180mm,  

Ø 6 mm
•   drukarka Bluetooth®, zapasowy papier termiczny do drukarki
•   zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (10 sztuk)
•   walizka transportowa
• oprogramowanie PC testo EasyHeat

testo 300 - zestaw 3
• analizator spalin testo 300LL z sensorem O2 i CO 
  z kompensacją H2 (8.000 ppm) z możliwością rozbudowy 
  o celę NO
• zasilacz sieciowy
• modułowa sonda spalin 180mm, Ø 8 mm
• drukarka Bluetooth®, zapasowy papier termiczny do drukarki 
  (6 rolek) 
• zapasowe filtry cząstek stałych do sondy (10 sztuk)
• walizka transportowa
• oprogramowanie PC testo EasyHeat
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Ilustracja może różnić się od oryginału Ilustracja może różnić się od oryginału

5.649 PLN*

5.899 PLN*

6.499 PLN*

Nr kat. 0564 3004 81

Nr kat. 0564 3004 71

Sensory o wydłużonej 
żywotności
Opcja: niezwykle trwały sensor 
O2, automatyczne rozcieńczanie 
CO do 30 000 ppm.

Obudowa skręcana śrubami
Dla jeszcze większej 
wytrzymałości.

Bezpieczny montaż
4 mocne magnesy z gumową 
powłoką - zapobiegającą 
ewentualnemu ześlizgnięciu
się analizatora.

Doskonale chroniony 
wyświetlacz
Zagłębiony poniżej płaszczyzny 
obudowy, odporny na 
zarysowania, wyposażony w
specjalną, wymienną folię 
ochronną.

Wzmocniona
konstrukcja

Intuicyjne  
menu pomiarowe

Wybierz odpowiedni zestaw do 
swoich potrzeb: 
testo 300 - zestawy.

Analizator spalin testo 300 jest wyposażony w obudowę o

wzmocnionej konstrukcji. Idealnie sprawdza się w 

trudnych warunkach np. warsztatach, pojazdach 

transportowych, kotłowniach.

testo 300 - zestaw 4
• analizator spalin testo 300LL zsensorem O2 i CO/H2 (8000 ppm 
  z możliwością rozcieńczania do 30.000 ppm) z możliwością    
  rozbudowy o celę NO 
• zasilacz sieciowy 
• modułowa sonda spalin 180mm, Ø 8 mm
• drukarka Bluetooth® zapasowy papier  
  termiczny do drukarki (6 rolek)
• zapasowe filtry cząstek stałych do  
  sondy (10 sztuk)
• walizka transportowa 
• oprogramowanie PC testo EasyHeat
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