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Minutnik elektroniczny Eurotime na 99min/59s
 

Cena: 39,90 pln

Opis słownikowy

Producent Eurotime

Opis produktu
 

 

Cyfrowy minutnik z magnetycznym uchwytem i podstawką.

 

 

Cechy szczególne:

- odliczanie w górę

- odliczanie w dół

 

 

Charakterystyka

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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- podstawka

- magnetyczne mocowanie

 

Specyfikacja:

Czas stopera: 99 min/59 s

Odległości czasowe (min.): 1 s

Kolor: biały, czerwony

Wysokość produktu: 40 mm

Szerokość produktu: 60 mm

Głębokość produktu: 15 mm

Maksymalny zakres timera: 99 min

Rodzaj produktu: timer

Funkcje zegarka: jedna linia

Funkcje zegara: timer

Rodzaj wyświetlacza: cyfrowy

Specyfikacja: zegar stołowy

Źródło zasilania: bateria guzikowa LR54 (w zestawie)
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