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Rabat
20%

pH-metr FiveEasy™
Zapewnia szybką pracę i wysoką jakość pomiarów pH/Mv - wyniki uzyskuje się natychmiast,
po naciśnięciu przycisku.
Specyfikacja
Zakres pomiarowy (dokładność)
pH:				
mV: 				
Temperatura:			
Wejście analogowe: 		
Kompensacja temperatury:

0,00-14,00 (/±0,01)
-2000 - 2000 mV (±1mV)
0 - 100°C (0,5°C)
BNC/Cinch
ATC i MTC

Konduktometr FiveEasy™
Zapewnia wysoką jakość pomiarów przewodności. Posiada duży, łatwy do odczytania i do
zrozumienia wyświetlacz. Doskonałe wyposażenie zapewnia wiarygodne dane pomiarowe
- za rozsądną cenę.
Specyfikacja
Zakres pomiarowy (dokładność)
Przewodność: 		
od 0,01 μS/cm do 200 mS/cm (±0,5% mierzonej wartości)
TDS:			
od 0,01 mg/L do 200 g/L
Temperatura: 		
od 0 do 100°C (0,5°C)/od -5 do 105°C (0,3°C)
Kalibracja: 		
1 punkt kalibracji, 3 predefiniowane standardy

Przenośny pH-metr FiveGo™
Do laboratorium i prac terenowych, łatwy pomiar, ergonomiczna, wodoszczelna i pyłoszczelna
konstrukcja.
Specyfikacja
pH
Zakres pomiarowy:
Rozdzielczość: 		
Dokładność: 		
mV
Zakres pomiarowy:
Rozdzielczość: 		
Dokładność:		

0,00 - 14,00 pH
0,01 pH
±0,01 pH
-1999 - 1999 mV
1 mV
1 mV
Ilość

Cena netto
katalogowa
PLN

Cena netto
po rabacie
PLN

pH-metr Mettler-Toledo FiveEasy F20-standard Kit z elektrodą
LE438, uchwytem, buforami

1

2 334,00

1 867,00

6280108

Konduktometr stacjonarny FiveEasy F30-standard z czujnikiem
LE703

1

3 694,00

2 955,00

6280112

pH-metr FiveGo ™ F2-Standard, elektroda LE438 pH, saszetki
z buforami 2x pH 4,01 oraz 2x pH 7,00

1

2 061,00

1 649,00

Nr kat.

Nazwa

6280101
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*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 30.04.2018. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych,
ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5%
zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen. Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty
dostawy do klienta są wkalkulowane w cenę dostarczanego towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów
z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się na numer oferty.

