
Výtečná volba pro každou úlohu:
chytré termokamery od firmy testo.

 •  Infračervené rozlišení 320 x 240 pixelů
(s technologií SuperResolution testo
640 x 480 pixelů)

 •  Integrovaný digitální fotoaparát
a laserové značení

 •  Bezdrátový přenos naměřených hodnot
z klešťového multimetru testo 770-3
a vlhkoměru testo 605i (volitelné přísl.)

 •  S aplikací testo Thermography App
•  Měřicí rozsah: -30 … +100 °C;

0 ... +650 °C

 •  Infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů
(s technologií SuperResolution testo
320 x 240 pixelů)

 •  Integrovaný digitální fotoaparát
 •  S aplikací testo Thermography App
•  Měřicí rozsah: -30 … +100 °C;

0 ... +650 °C

 •  Infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů
(s technologií SuperResolution testo
320 x 240 pixelů)

 •  Automatické rozpoznání horkých
a studených bodů

• Měřicí rozsah: -20 ... +280 °C

 •  Infračervené rozlišení 240 x 180 pixelů
(s technologií SuperResolution testo 
480 x 360 pixelů)

•  Integrovaný digitální fotoaparát
 •  Bezdrátový přenos naměřených hodnot

z klešťového multimetru testo 770-3
a vlhkoměru testo 605i (volitelné přísl.)

 •  S aplikací testo Thermography App
•  Měřicí rozsah: -30 … +100 °C;

0 ... +650 °C

testo 872: chytrá termografie
s vysokou kvalitou snímku.  

testo 868: 
chytrá a propojená termografie

testo 871: chytrá termografie 
pro profesionální nároky.

testo 865: 
zapnout, zamířit, vědět více.

testo Thermography App  
pro testo 868  
Nyní zdarma ke stažení pro iOS 
nebo Android:

Obj.č. 0560 8721

Obj.č. 0560 8681

Obj.č. 0560 8712

Obj.č. 0560 8650

testo Thermography App.

•  Rychlé vytvoření kompaktních zpráv, ukládání online a odeslání

e-mailem.

•  Obsahuje užitečné funkce pro rychlou analýzu na místě měření.

•  Přenos termosnímků live do chytrého telefonu/tabletu.

75.790,- Kč 56.135,- Kč

42.095,- Kč 28.055,- Kč

60.632,- Kč

33.676,- Kč

44.908,- Kč

22.444,- Kč

Elty, s.r.o.
Milady Horákové 78

170 00 Praha 7
tel.: 233 374 783, 233 374 784

mobil: 602 291 277
tel./fax: 233 375 898

e-mail: info@elty.cz

www.elty.cz 
www.merici-opticke-pristroje.cz




