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Cooper TTM59 Pocket Test Plus™
Digitální vpichový teploměr s minutkou a aktuálním datem a časem
 Teploměr s minutkou a funkcí data
 Paměť pro max. a min. teplotu
 Rychlá odezva teplotního čidla
 Doživotní záruka !!!
 Vysoká přesnost ±0,5°C v celém
rozsahu měření

Tři funkce v jediném přístroji
Vpichový teploměr TTM59 Pocket Test Plus™ je určen k rychlému a přesnému měření
především v gastronomii.
Je vybaven pevně připojenou vpichovou jehlou a ochranným krytem, který se dá připevnit
pomocí spony. Obsahuje funkci minutky se třemi stopkami s pevně přednastavenými časy 5, 15
a 30 minut. Můžete tak současně sledovat až 3 časové intervaly. Po doběhnutí minutky zazní
zvukový signál. Třetí funkcí je aktuální datum a čas.
Hodiny, minutku i teploměr tak máte vždy po ruce.
Na přístroj poskytujeme doživotní záruku na funkčnost a na přesnost měření teploty.
Teploměr je vybaven pamětí pro maximální a minimální naměřenou hodnotu. Nerezová teplotní
sonda se zúženou špičkou pro rychlou dobu odezvy (kratší než 6 sekund).
Pokud není používán, teploměr se automaticky po 10 minutách přepne do zobrazení aktuálního
data a času.

Technické parametry
Rozsah měření
Přesnost
Rozlišení
Vpichová jehla
Doba odezvy
Krytí
Napájení
Displej
Paměť
Automatické přepnutí
Záruka
Certifikáty
Materiál
Další vlastnosti

-20 až 177 ºC
± 0,5 ºC
0,1 ºC
120 mm, ϕ 3,8 mm, zúžená špička ϕ 2,1 mm, termistor
<6s
IEC 529 IPX7 (ochrana i při krátkém ponoření do vody)
3 V lithiová knoflíková baterie CR2032
10 mm, výška znaků 5 mm
minimální a maximální naměřená hodnota
po 10 minutách na zobrazení aktuálního data a času
Doživotní na funkčnost i přesnost
NSF, CE WEEE
kryt z polykarbonátu, tlačítka ze silikonu, potravinářská nerezová ocel 304
obsahuje antibakteriální aditivum
3 nezávislé stopky s různými zvukovými signály
hodiny s aktuálním datem a časem
indikace slabé baterie
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