
Ideal pentru aplicații din domeniul alimentar

Ușor de utilizat

Practic și mic – încape în orice buzunar 

Sondă robustă cu vârf de măsurare îngust

Vârf de măsurare igienic și ușor de curățat

Rezistent la stropi conform IP55

Certificare conform EN 13485

Termometru
rabatabil

testo 103 – Cel mai mic
termometru rabatabil din clasa sa

°C

Având o lungime de 11 cm, testo 103 este cel mai mic

termometru rabatabil din clasa sa. Pentru că ocupă foarte

puțin spațiu îl puteți păstra în buzunarul de la haină sau

pantaloni. Astfel, este întotdeauna la îndemână. Micul

termometru este pregătit pentru măsurare în momentul în care

sonda este rabatată la mai mult de 30°. După măsurare,

sonda poate fi pur și simplu rabatată și depozitată în

siguranță până la următoarea măsurătoare. 

Termometrul rabatabil testo 103 este conform cu

reglementările HACCP și EN 13485. Vârful de măsurare îngust

lasă urme mici în produsele alimentare verificate, fiind astfel

indicat pentru verificările la fața locului – de exemplu în

producție, depozitare și procesare, gastronomie,

supermarket-uri, alimentație sau industrie. 

www.testo.ro

We measure it.
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Calea Turzii 247

400 495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170
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testo 103

Date tehnice

testo 103

Termometrul rabatabil testo 103 - cel mai
mic din clasa sa! 
Este practic și ușor de utilizat atunci când
sunt realizate măsurători ale temperaturii. 

Cod produs: 0560 0103

Date tehnice generale

Temp. de stocare -30 la +70 °C

Temp. de operare -20 la +60 °C

Tipul bateriei 2 baterii litiu (CR2032)

Durata de viață a bateriei 300 h (în general)

Dimensiuni
Lungimea/diametrul
sondei
Diametrul vârfului
sondei

189 x 35 x 19  mm (cu sonda rabatată)

75 mm / Ø 3 mm

22 mm / Ø 2,3 mm

Display LCD, 1 linie, fără iluminare

Timp de răspuns t99 = 10 s

Pornire/ oprire
on/off

Prin mecanismul de rabatare (aprox. 30°) /
Oprire automată după 60 min.

Material/Carcasă ABS

Greutate 49 g

Clasa de protecție IP55

Garanție 2 ani

Certificat EN 13485
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Tip senzor NTC

Domeniu de măsură

Acuratețe
±1 cifră

Rezoluție

-30 la +220 °C

±0.5 °C (-30 la +99.9 °C)
±1 %  din vm  (+100 la +220 °C)

0.1 °C / °F

We measure it.
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