
Lider pe piața 
mondială 

32 subsidiare 
25 tări

60 
 years

Sistemul de înregistratori de date 
WiFi Testo Saveris 2 facilitează ac-
tivitatea farmaciștilor și oferă 
siguranță suplimentară datorită 
funcției de alarmă.

Acesta este motivul pentru care 
Alexander Jaschke, proprie-
tarul farmaciei Apotheke an der 
Mathildenhöhe din Darmstadt, 
Germania, îl recomandă din toată 
inima.

Întotdeauna la dispoziția dumneavoastră:

• Suport

• Întreţinere

• Calibrare

Ce cred clienții noștri: Serviciul nostru:

Instalare 
ușoară

Măsurări 
simple

Ușor de 
folosit

Oricand, 
oriunde

Fără 
hârtie

Răspuns 
prompt

Mai putin stres. Mai multă siguranță. Aceste avantaje vă fac viața mai ușoară. 

Sistem de monitorizare:

testo Saveris 2 – digital, fiabil și ușor de utilizat de 
oriunde: Monitorizarea temperaturiilor și a umidității 
pentru toate aplicațiile din sectorul farmaceutic.

Analysis & Reports
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80 Parteneri de vânzări și 
service din întreaga lume



Mai putin stres. Mai multă siguranță. Aceste avantaje vă fac viața mai ușoară.

Sistem de monitorizare:

Instalare 
ușoară

Măsurări 
simple

Oricand, 
oriunde

Fără 
hârtie

testo Saveris 2 – digital,  fiabil și ușor de utilizat de 
oriunde: monitorizarea temperaturii și umidității pen-
tru toate aplicațiile din sectorul alimentar.

Răspuns 
prompt

Ușor de 
folosit

Sistemul de înregistratori de date 
WiFi Testo Saveris 2 este un sistem 
complet fiabil. Pentru sectorul 
alimentar, aceasta înseamnă 
siguranța și satisfacția clienților.

Acesta este motivul pentru Tolga 
Coban, Quality and Food Safety 
Executive Chef
Din Grupul BTA, recomandă 
acest sistem.

Ce cred clienții noștri: Serviciul nostru:
Întotdeauna la dispoziția dumneavoastră:

• Suport

• Întreţinere

• Calibrare
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