
SmartTouch

Nový analyzátor spalín testo 300 
s technológiou smart-touch 

Skutočne 
inteligentné 
meranie spalín 

Skutočne prospešný: 
Výhody

Získajte 1 rok záruky navyše!

Stačí sa zaregistrovať na www.testo.cz

Majte všetky merané hodnoty na očiach
Všetky systémové parametre môžete vidieť priamo
na 5˝ HD displeji.

Úplne bez obáv
Testo 300 disponuje technológiou snímačov so 
životnosťou až 6 rokov, meria hodnoty CO až do 30 
000 ppm a jeho budúcnosť je zabezpečená vďaka 
možnosti doplniť senzor NO.

Robustná konštrukcia
Testo 300 tak môže ľahko riešiť špeciálne problémy 
v dielňach, dopravných vozidlách a kotolniach.

Ovládanie pomocou Smart-touch
Inteligentný dotykový displej reaguje okamžite bez 
akejkoľvek odozvy. Umožňuje intuitívne ovládanie 
- rovnako jednoduché ako na vašom inteligentnom  
telefóne.

Získajte výsledky rýchlejšie
Jasne štruktúrované menu pre všetky príslušné 
merania, ktoré je uložené v analyzátore, Vás efektívne 
prevedie aplikáciou.

Odosielanie hlásenia cez e-mail
Testo 300 umožňuje pohodlné vytváranie dokumentácie
priamo na mieste. Môžete zasielať správy do kancelárie 
alebo priamo zákazníkom prostredníctvom WLAN.Pripravené na okamžité použitie

Už žiadne čakanie. V pohotovostnom režime je 
analyzátor spalín testo 300 pripravený merať 
okamžite po stlačení tlačidla.

1000,0 €  bez DPH

1260,0 € bez DPH

testo 300 zostava 1 

Zostava obsahuje: 
• testo 300 analyzátor spalín s O₂ a CO senzorom až do 4000 ppm
• USB sieťový adaptér
•  Plynovú kompaktnú sondu, 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500°C
•  Náhradné filtre (10 ks)
• EasyHeat PC analyzačný softvér
• Taška na prístroj
• Voľba: testo Bluetooth tlačiareň, včítane náhradného papiera

Zostava bez tlačiarne 
Obj. číslo 0564 3002 70

Zostava s  testo Bluetooth tlačiarňou
Obj. číslo. 0564 3002 71 Obrázok je ilustračný a 

sa môže líšiť od skutočnosti

SmartTouch



www.ktest.sk
www.meracie-pristroje.eu
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Praktické príslušenstvo Obj. číslo

Flexibilná plynová sonda; termočlánok NiCr-Ni; hadica 2.2 m; prachový filter; dĺžka 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. 
+180°C; krátkodobo +200°C; idealna na meranie v ťažko dostupných miestach

0600 9770

Kosáková plynová sonda na meranie O₂ nasávaného vzduchu v koaxiálnych komínoch 0632 1260

CO sonda okolia (digitálna), pevný kábel 0632 1272

Robustný snímač teploty vzduchu so snímačom teploty NTC 0615 1712

Štipcová sonda teploty so snímačom teploty NTC na meranie na potrubiach (Ø 6 až 35 mm) 0615 5505

Sadá hadíc s pripojovacím adaptérom na testo 300, samostatné meranie tlaku plynu do horáka 0554 1203

Zostava kapilárných hadíc na 4 Pa meranie (možno použiť len v kombinácií so sadou hadíc 0554 1203) 0554 1215

Zostava na tlakové skúšky tesnosti plynových rozvodov, vhodné pre testo 300, testo 330-1/-2 LL verzia 2010 0554 1213

€ bez DPH

316,80

140,80

330,00

71,50

47,30

41,80

53,90

93,50

Obrázok je ilustračný a 
sa môže líšiť od skutočnosti

Longlife senzory so životnosťou až do 6 rokov aj pri 
intenzívnou používaní.

testo 300 Longlife zostava 1 

Zostava obsahuje: 
• testo 300 Longlife flanalyzátor spalín  s O₂ a CO senzorom

až do 4000 ppm
• USB sieťový adaptér
•  Kompaktnú plynovú sonda, 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500°C
•  Náhradné filtre (10 ks)
• EasyHeat PC analyzačný softvér
•  Kufor
• Voľba testo Bluetooth tlačiareň, včítane náhradného papiera

Zostava bez tlačiarne
Obj. číslo 0564 3004 70

Zostava s testo Bluetooth tlačiarňou 
Obj.číslo 0564 3004 71

testo 300 Longlife zostava 2 

Zostava obsahuje: 
• testo 300 Longlife analyzátor spalín s O₂ a CO H₂-kompenzovaným

senzorom až do 30000 ppm
• USB sieťový adaptér
•  Modulaárna plynová sonda, 180 mm, Ø 8 mm, Tmax 500°C
•  Náhradné filtre (10 ks)
• EasyHeat PC analyszačný softvér
• IKufor
• Voľba: testo Bluetooth tlačiareň, včítane náhradného papiera

Zostava bez tlačiarne 
Obj. číslo 0564 3004 82

Zostava s testo Bluetooth tlačiarňou 
Obj. číslo 0564 3004 89

1370,0 € bez DPH

1630,0 € bez DPH

1740,0 € bez DPH

2000,0 € bez DPH

K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
tel./fax: 055 6253633, 6255150
ktest@iol.sk
ktest@ktest.sk
www.ktest.sk
0905 522488


