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Technische specificaties
• Bereik gebruikstemperatuur: 32 - 44 °C
• Nauwkeurigheid: 36,5 - 39,0 °C: +/-0,1 °C °C
• Metingstijd: 10 s

Gemak
• Automatische uitschakeling
• Gebruiksklaar-indicatielampje
• Flexibel uiteinde
• Geschikt voor zuigelingen

Accessoires
• Batterij
• Gebruikershandleiding

Vermogen
• Batterijtype: LR41
• Aantal batterijen: 2
• Gebruikstijd van batterij: 200 uur
• Afneembaar/vervangbaar
•
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