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Minutnik elektroniczny Eurochron EDT 8002 na dwa pomiary
jednocześnie na 99h
 

Cena: 83,15 pln

Opis słownikowy

Producent Eurochron

Opis produktu
 

Minutnik Eurochron z 2-liniowym wyświetlaczem i funkcją odliczania czasu który pozostał - w dół i upływającego czasu - w górę.

 

Cechy szczególne:

- 2 niezależne minutniki

- funkcja odliczania do dołu i do góry

- dwukolorowy wyświetlacz stanu LED

 

Charakterystyka:

- alarm akustyczny z dwustopniową regulacją

- alarm optyczny, brzęczyk

- pokrętło do prostej i szybkiej regulacji

- 2 tryby wyboru timera (godzina/minuty) Minuty/sekundę)

- tryb zegara

- 3-stopniowy Timer

- migający kolorowy wskaźnik LED stanu do montażu na ścianie

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- pamięć czasu 3

- magnes

- stojak na stół

 

Dane techniczne:

Czas stopera: 99 h 99 min 59 s

Odległości czasowe (min.): 1 s

Typ zegara: elektroniczny

Kolor: biały

Wymiary: (S x W x G) 90 x 63.5 x 29.5 mm

Waga: 74 g

Maksymalny zakres timera: 99 h

Funkcje zegarka: dwie linie

Funkcje zegara: alarm, timer

Rodzaj wyświetlacza: cyfrowy

Zasilanie: 2x bateria AAA (należy zamówić oddzielnie)

Rodzaj produktu:  timer
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