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Wytrzymały przyrząd do pomiaru pH/°C w żywności z automatyczną kompensacją temperatury.
Końcówka pomiarowa może być wymieniana przez użytkownika. Zastosowanie diafragmy ze
szczelinkami (a nie z porami), czyni sondę odporną na mikrocząsteczki "biozabrudzeń" z przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego
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Zintegrowany czujnik temperatury z elektrodą pH
Koncówka pomiarowa może być wymieniana przez użytkownika
Nie wymagająca konserwacji elektroda żelowa
Podświetlany wyświetlacz
Sygnał klawiatury
2-liniowy wyświetlacz
Funkcja zatrzymania wyników
Kalibracja w 1,2 lub 3 punktach
Końcówka pH zatopiona w odpornym na uszkodzenia plastiku
Zespolona końcówka penetracyjna z sondą temperatury
Końcówka pomiarowa może być wymieniana przez użytkownika
Bezobsługowy żel elektrolitowy
Wyświetlacz
Przycisk dźwiękowy sprężenia zwrotnego
2-liniowy wyświetlacz
Automatyczne pełnoskalowe rozpoznanie wartości
1,2 lub 3 możliwe punkty kalibracyjne
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