
Бързореагиращ водоустойчив
термометър TP15H за незабавно
отчитане на температурата/-50 ° C ~
300 ° C

Гаранция: 12 месеца;
Фирма производител: ThermoPro;
Номер на продукта: 010-6182;
Каталожен номер: ТР-15Н;

Бързореагиращ водоустойчив термометър TP15H за
незабавно отчитане на температурата/-50 ° C ~ 300 ° C/

Термометъра  ТР-15Н разполага с  5.4 ″ сонда от
неръждаема стомана за хранителни продукти; с
вътрешен високо прецизен сензор, който  отчита
вътрешната  температура на храната в рамките на 3-4
секунди. Термометърът за незабавно отчитане е с
висока точност до ± 0,9 градуса по Фаренхайт и с широк
температурен диапазон от -50 ̊-300 ̊̊ С , за да сте
сигурни, че можете да приготвите всичко перфектно      
                                                       

Термометърът за месо има IPX6 водоустойчивост,
което означава, че можете да измиете цифровия
термометър под течаща вода без опасения за повреда.
 Кухненският термометър може да заключи текущата
температура, когато сондата се извади от храната, и да
поддържа показаната температура, без да се налага да
го наблюдавате Функцията за калибриране настройва
сензора на сондата на термометъра за грил обратно до
правилната точност.

Термометърът за готвене разполага с LCD дисплей с
подсветка, който ви позволява ясно да виждате
температурата, докато измервате вечер, на закрито или
на открито; 90 секунди автоматично изключване за
пестене на живота на батерията; Включени батерии     
Цифровият термометър за храна разполага с вътрешен
магнитен гръб, който ви позволява лесно да
прикрепите към хладилник или всякаква метална
повърхност и отвор за окачване на вашите кухненски
куки или ремък.

• Време за реакция: 3-4
секунди

• Дължина на сондата: 5,4
инча

• Температурен диапазон:
-58 ° F ~ 572 ° F (-50 ° C ~ 300
° C)

• Температурна точност: ± 0,9
° F(± 0,5 ° C) от 14 до 212 °
F(-10 до 100 ° C)

• Температурни единици: ° C
или ° F

• Време за автоматично
изключване на
захранването: 10 минути
без употреб
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