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ALARM
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PRODUKCJA:
KOREA

[ALCONTROL MINI]
PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY
KARTA PRODUKTOWA

ZASILANIE
2 x 1,5V (AAA)



[PEWNOŚĆ NA ZAWSZE]
blitz Alcontrol Mini to alkomat dla osób, szukających urządzenia o wysokiej X

dokładności pomiaru. Produkcja koreańska zapewnia wysoki standard wykonania.

Obudowa urządzenia opracowana została na bazie przyjemnych w dotyku 
tworzyw sztucznych. Za połyskującym panelem znajduje się wyświetlacz 
wskazujący stężenie alkoholu oraz kontrolki statusu urządzenia.

[WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA]
Alkomat został wykonany na bazie

wysokiej jakości tworzyw 
sztucznych z połyskującym

panelem.

[DOKŁADNOŚĆ POMIARU]
Możesz mieć pewność
wysokiej dokładności 
pomiaru w każdej sytuacji.



[PLATYNOWY SENSOR]
blitz Alcontrol Mini wyposażony został w platynowy, elektrochemiczny X

sensor produkcji koreańskiej, który cechuje się znacznie większą 
dokładnością pomiaru niż tradycyjne sensory półprzewodnikowe.



[BEZPŁATNA KALIBRACJA]
Każdy alkomat blitz Alcontrol Mini objęty jest rocznym pakietem X
bezpłatnych kalibracji w serwisie Xblitz. 

Okresowe kalibracje pozwalają na utrzymanie prawidłowego 
pomiaru przez urządzenie.

[KALIBRACJA SENSORA]
Każdy użytkownik Alkomatu

Xblitz Alctontrol Mini w okresie
gwarancji - może dokonywać 

bezpłatnych kalibracji urządzenia
w serwisie Xblitz.



[ZAWSZE GOTOWY]
blitz Alcontrol Mini jest bardzo poręczny i co ważneX

zawsze gotowy do natychmiastowego użycia.
Urządzenie po przytrzymaniu przycisku „Power on” 
po 20 sekundach jest gotowe do przeprowadzenia 
pomiaru.

[WYŚWIETLACZ]
Każdorazowo podaje ilość

wykonanych już testów, 
czas nagrzewania sensora, 

komunikaty i wynik badania.

[KONTROLKI STATUSU]
Sygnalizują gotowość 

alkomatu do działania
oraz alarmy urządzenia.



[WYPRÓBUJ OD RAZU!]

[ALKOMAT]

[2x BATERIA AAA]

Zestaw zawiera wszelkie niezbędne akcesoria, które zapewnią kompleksowe
użytkowanie, w tym trzy ustniki i dwie baterie.



[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz Alcontrol Mini X

Sensor:                                                     

Dokładność:                                                  

Zakres detekcji:                                                 

Czas rozgrzania:                                                       

Czas reakcji:                                                    

Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Kalibracja:

Wymiary:

Waga: 

Zasilanie:

Gwarancja:

Wyprodukowano:

Zawartość zestawu:

Platynowy sensor elektrochemiczny

± 0.005% BAC at 0.050% BAC

0.00 ~ 4.00‰

15-35 sekund

3-22 sekundy

5~ 40°C

0~ 40°C

Raz na 6 miesięcy (lub 500 pomiarów)

111x39x25mm (bez ustnika)

77g (z bateriami i ustnikiem)

2x 1,5V AAA bateria alkaliczna

5 lat

Korea

Alkomat Xblitz Alcontrol Mini x1, baterie x1 kpl,
ustniki x3, instrukcja obsługi x1
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