
ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY

    NTROL HEROALC

CZYTELNY
WYŚWIETLACZ

ZMIENNE
JEDNOSTKI

WSKAŹNIK
BATERII

DIODA
POWIADOMIEŃ

PAMIĘĆ DO
10 POMIARÓW
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DESIGN

DUŻY WYŚWIETLACZ

Prosty, ergonomiczny kształt alkomatu 
elektrochemicznego Xblitz Hero pozwala Ci 
na szybkie wykonanie dokładnego pomiaru. 
Aby włączyć urządzenie i zacząć test 
wystarczy nacisnąć jeden przycisk.

Możesz mieć pewność 
wysokiej dokładności 
pomiaru w każdej sytuacji

DIODA
Jeden rzut okiem i od razu 
wiesz, czy pomiar przekra-
cza dozwolony poziom 
alkoholu we krwi

WYSOKA JAKOŚĆ 
WYKONANIA
Alkomat został wykonany 
na bazie wysokiej jakości 
tworzyw sztucznych z 
połyskujacym panelem.

PROSTA OBSŁUGA
Trzy duże, jasno oznaczone 
przyciski pozwalają na 
łatwe wykonanie pomiaru 
i zmianę ustawień 
urządzenia
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WYGODNY W UŻYCIU
Alkomat elektrochemiczny Xblitz Hero możesz dostosować 
do Twoich potrzeb. W opcjach urządzenia możesz zmienić 
jednostkę pomiaru lub próg, powyżej którego z urządzenia 
wydobywa się alarm. 



PAMIĘĆ POMIARU
Alkomat elektrochemiczny Xblitz Hero zapamiętuje do 10 
ostatnio wykonanych pomiarów, pozwalając na 
porównanie wyników.
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PRECYZYJNY
Alkomat Xblitz Hero posiada wbudowany 
czujnik elektrochemiczny, który bardzo 
dokładnie określa zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 



ZASILANY
BATERIAMI
Nie musisz przejmować się ładowaniem aku-
mulatora w alkomacie elektrochemicznym 
Xblitz Hero. Urządzenie jest zasilane bateriami 
AAA („paluszkami”) które są łatwo dostępne 
w każdym sklepie.
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Alkomat elektrochemiczny Xblitz Hero 
objęty jest 5-letnią gwarancją. Dodatkowo, 
przez pierwszy rok od zakupu urządzenia 
możesz wysyłać do profesjonalnej 
kalibracji za darmo.

KALIBRACJA
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NIE RYZYKUJ
Jedno dmuchnięcie w ustnik alkomatu elektroche-
micznego to wszystko czego potrzeba, byś mógł się 
przekonać, czy jesteś w stanie prowadzić pojazd. Jak 
na prawdziwego bohatera przystało, Xblitz Hero 
może ocalić Cię przed poważnym wypadkiem.



NIGDY NIE PROWADŹ
PO SPOŻYCIU ALKOHOLU



DANE TECHNICZNE
Sensor:

Rozdzielczość:

Czas rozgrzewania czujnika:

Zasilanie:

Wyświetlacz:

Pamięć:

Waga bez baterii:

Wymiary:

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

elektrochemiczny

Zakres pomiaru: 0~2.000mg/L (0~440mg/100mL;
0~0.400%BAC; 0~4.000‰BAC;
0~4.000g/L

0.001 mg/L

10s

1.5V AAA (2szt w zestawie)

1.5 cala LCD

do 10 wykonanych pomiarów

70g

127x53x22mm 

0-40°C

0-50°C
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