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CHYTRÝ PŘÍSTROJ

CHYTRÝ PŘÍSTROJ

Aplikace testo Termografie 
S aplikací testo Termografie se váš chytrý 
telefon/tablet stane druhým displejem a 
dálkovým ovládáním pro Vaši termokameru. 
Pomocí aplikace můžete přímo na místě 
také vytvářet a odesílat kompaktní zprávy 
a ukládat je online. Zdarma pro Android 
nebo iOS.

Termokamera s aplikací  
testo 868

•  Nejlepší kvalita termosnímku ve své třídě

•  Dobrá tepelná citlivost

•  S upozorněním na vzdálenost

Rozsah dodávky: 
Termokamera s rádiovým 
modulem pro WLAN, 
USB kabel, síťový zdroj, 
litium-iontový akumulátor, 
profesionální software 
IRSoft (zdarma ke stažení), 
3 x Testo ε-značkovač, 
návod pro uvedení  
do provozu, krátký návod, 
výstupní protokol z výroby 
a kufr.

Termokamera s aplikací 
testo 872

•  Pro profesionální termografii budov

•   Rychlá a 
spolehlivá  
termografie  
v nejvyšší 
kvalitě obrazu

•  Velmi dobrá 
tepelná citlivost 
a inovativní 
funkce

Termokamera testo 883
•  Termokamera testo 883 se standardním 

objektivem 30° x 23°
•  Robustní kufr
•  Profesionální software IRSoft  

(zdarma ke stažení)
•  USB-C kabel
•  USB napájecí zdroj
•  Li-ion akumulátor
•  Popruh pro termokameru
•  Náhlavní souprava Bluetooth
•  Krátký návod a výstupní protokol z výroby

Rozsah dodávky: Termokamera s rádiovým 
modulem pro Bluetooth/ WLAN, USB kabel, 
napájecí zdroj, litium-iontový akumulátor, 
profesionální software IRSoft (zdarma  
ke stažení), 3 x Testo ε-značkovač, návod  
pro uvedení do provozu, krátký návod, 
výstupní protokol z výroby a kufr.

Obj. číslo 0560 8721
Cena: 63.600,- Kč

Vidět více – vědět více.

NEJLEPŠÍ POMĚR
CENA / VÝKON

Obj. číslo 0560 8681                            Cena: 35.400,- Kč

Cena: 99.200,- Kč Cena: 130.000,- KčObj. číslo 0560 8830 Obj. číslo 0563 8830

Sada termokamery testo 883
•  Termokamera testo 883 se standardním 

objektivem 30° x 23°
•  Robustní kufr
•  Profesionální software IRSoft  

(zdarma ke stažení)
•  USB-C kabel
•  USB napájecí zdroj
•  Li-ion akumulátor
•  Popruh pro termokameru
•  Náhlavní souprava Bluetooth
•  Krátký návod a výstupní protokol z výroby
•   Teleobjektiv 12° x 9°
•   Náhradní lithium-iontový akumulátor
•   Nabíjecí stanice


