
Especificações
BAC Gama 0,000% - 0,400% BAC
Tipo de sensor  FxCell3
Precisão ± 0,005% BAC em 0,100% BAC
Tempo de aquecimento  Dentro de 2 segundos
Tempo de resposta  Dentro de 3 segundos
TTempo de Reciclagem 5 segundos
Temperatura de trabalho (-) 10 - 50 ° C
Fonte de energia Kit bateria recarregavel com 4 pilhas AA recarregavel
Bocal 5 bocais fornecidos  Bocal Passivo
Capacidade de memória 16000 testes
Leitura de resultado BrAC 0,000 ~ 2,000 mg / l BrAC 
FFrequência de calibração testes ilimitados, a cada 12 meses ou quando 
apresentar alguma inconsistência na leitura
Exibição 2.4 polegadas TFT Touch Screen
Adaptador para carro, cabo USB
Peso do Produto 265g incluindo baterias
dimensões H: 140 milímetros, W: 65 milímetros, D: 32 milímetros
Garantia 1 ano

Resultados rápidos em testes passivos, com um copo de 
amostragem passiva, tornando o aparelhomais rápido para 
testar vários indivíduos. 
Os resultados podem ser impressos imediatamente em 
uma impressora térmica bluetooth.
Tela sensível ao toque de 2,4 polegadas e entradas de 
dados personalizados. 
Limpo e higiênico, concebido com um botão para Limpo e higiênico, concebido com um botão para remover o 
bocal do dispositivo, sem necessidade de tocar no bocal.
Conexão USB para download e exportação de dados para m 
PC. O kit acompanha uma mala plastica para fácil 
armazenamento e portabilidade. Poder ser recarregado 
usando o adaptador para carro 12V incluído.

Possui um sensor de célula de combustível avançado 
e, projetado para uma precisão excepcional, com 
longa vida útil para testes de alto volume. 
Através da função passiva também fornece 
resultados rápidos , com apenas 2 segundos.
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Somos uma distribuidora de equipamentos 
para prevenção e controle de alcoolemia, 
Etilômetro com impressora integrada, 
Bafômetros com impressoras externas 
com e sem fio, Bafômetro descartável, 
bafômetros para veículos e testes de 
droga.      

Nós temos as melhores
soluções para sua empresa




