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Wskaźnik zużycia baterii - na ekranie widoczny jest stopień zużycia baterii. Gdy na ekranie pojawi się ikonka migającej 
baterii wiesz, że należy wymienić baterie na nowe.

Dokładność i zakres pomiaru: 
- dokładność pomiaru: ± 0.2°C/ ± 0.4°F.
- zakres pomiaru: 34.0- 43.0°C / 93.2°-109.4°F. 
- wynik pomiaru temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

Dzięki podświetleniu ekranu możesz zmierzyć temperaturę w słabo oświetlonym pomiesz-
czeniu, czy nawet w nocy bez włączania światła!

Podświetlany ekran z wyświetlaczem cyfrowym - trzy kolory wyświetlanego wyniku pomiaru 
wskazują poziom temperatury:

wynik do 37, 4 °C - kolor zielony i ikona uśmiechniętej buzi

wynik od 37, 5 °C do 37, 9°C - kolor żółty i ikona zaniepokojonej buzi

wynik 38°C i powyżej - kolor czerwony i ikona smutnej buzi.

Alarm gorączki - włącza się przy temperaturze 38°C i powyżej, wynik pomiaru zostaje podświetlo-
ny na czerwono, a na ekranie pojawia się ikona smutnej buzi.

Bezdotykowy, łatwy i bezpieczny pomiar na czole - wykonujemy trzymając urządzenie 
w odległości 3 cm lub mniej od czoła, nie dotykając go. Temperaturę badasz jednym 
przyciskiem – to dziecinnie proste!

Czas pomiaru 1 sekunda - natychmiastowy i dokładny wynik pomiaru temperatury, co pozwala na 
szybką diagnostykę zarówno u dzieci jak i u dorosłych. O zakończeniu pomiaru informuje Cię 
sygnał dźwiękowy!

Na podczerwień - zastosowana nowoczesna technologia mierzenia promieniowania 
podczerwonego skraca czas mierzenia temperatury i jest bezpieczna dla organizmu. 
Urządzenie nie zawiera rtęci ani szkła.

Na podczerwień

Podświetlany wyświetlacz

Bezdotykowy termometr marki OPTIMUM to certyfikowane 
urządzenie medyczne. 
Jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych i Wyrobów Medycznych w Polsce, spełnia wymogi 
prawa Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno do użytku do-
mowego i profesjonalnego.

Szybkie i bezpieczne mierzenie temperatury. 
Bezdotykowy termometr OPTIMUM to nowoczesne rozwiązanie na podczerwień 
pozwalające zbadać temperaturę ciała zbliżając urządzenie do czoła, na 3 cm lub 
mniej. Odczyt uzyskasz w zaledwie jedna sekundę! Jest prosty w obsłudze – tem-
peraturę mierzysz jednym przyciskiem, a w interpretacji wyniku pomagają ikonki: 
wesołej, zaniepokojonej i smutnej buźki – dzieci go pokochają!


