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Dziecinnie proste
Z Neno Medic T05 możesz bezpiecznie i łatwo 
zmierzyć temperaturę ciała małego dziecka. 
Wyceluj sensor w czoło Twojej  pociechy i naciśnij 
przycisk, a pomiar pojawi się na wyświetlaczu 
urządzenia. 



Profesjonalny pomiar
Neno Medic T05 to wyrób medyczny, dzięki czemu może 
być również wykorzystany np. w szpitalach. Urządzenie jest 
zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.



Czytelny wyświetlacz
Duże, czytelne cyfry na wyświetlaczu termometru 
bezdotykowego Neno Medic T05 sprawiają, że 
z łatwością odczytasz zmierzoną temperaturę. 
Dodatkowo, na wyświetlaczu widać informacje 
takie jak włączony tryb lub jednostka pomiaru.



Nowoczesny design
Obsługa termometru bezdotykowego Neno Medic T05 jest 
wyjątkowo prosta. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk by 
włączyć urządzenie i wykonać pomiar. Rączka termometru 
cechuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym chwyt 
i korzystanie z urządzenia.



Pamięć do 34 pomiarów
Termometr bezdotykowy Neno Medic T05 zapamiętuje do 
34 wykonanych pomiarów temperatury, pozwalając Ci 
dokładnie śledzić historię przebiegu choroby i porównywać 
pomiary z różnych dni.



3 kolory wyświetlacza
Termometr bezdotykowy Neno Medic T05 od razu Cię 
ostrzeże, gdy zmierzona temperatura będzie zbyt wysoka. 
Kolor wyświetlacza urządzenia zmieni się na żółty przy 
gorączce lub na czerwony przy wysokiej gorączce.



Technologia 
podczerwieni
Neno Medic T05 bezdotykowo odbiera fale promieniowania 
podczerwonego i na ich podstawie określa temperaturę ciała 
lub przedmiotu.  



Tryb pomiaru
obiektu
Nasz termometr posiada również tryb pomiaru 
obiektów. Z łatwością określisz temperaturę mleka 
w butelce, czy przepysznej warzywnej zupki. Takie 
rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo i wygodę 
dla Ciebie i Twojego dziecka.



Tryb pomiaru
obiektu
Neno Medic T05 sprawdza się również w wielu 
innych sytuacjach. Upewnij się, że temperatura 
wody w wanience jest odpowiednia dla Twojego 
maluszka, a przygotowany wcześniej termoforek 
nie poparzy brzuszka Twojej pociechy. 



Odległość pomiaru:

Pamięć:

Zakres pomiaru:

Zasilanie:

Dokładność pomiaru:

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Wymiary:

Waga:

Podświetlenie:

≤1 cm

do 34 pomiarów

34~43ºC (ciało), 0~100ºC (obiekt) 

baterie 2xAAA, DC 3V (brak w zestawie)

±0.2ºC w zakresie 35~42ºC,  ±0.3ºC poza zakresem

15~40ºC

-20~55ºC

150x75x50mm

105g (bez baterii)

zielony przy pomiarze ≤35ºC
żółty przy pomiarze ≤37.6~38.0ºC
czerwony przy pomiarze ≤38.1ºC
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