
Łatwa obsługa, wiarygodne wyniki,  
cyfrowa dokumentacja pomiaru:  
przyrządy pomiarowe Testo do 
serwisowania systemów grzewczych  
i pomp ciepła.

Inteligentny pomiar.
Cyfrowa 
dokumentacja.

Jesienna 
promocja 

Testo!

testo 300 basic 
zestaw bez drukarki: 
· O₂, CO do 4,000 ppm

testo 300 LL z celą o 
wydłużonej żywotności
·  O2 i CO z kompensacją H2 

(30.000 ppm) z możliwością 
rozbudowy o celę NO

·  wysokiej jakości technologia 
sensorów o żywotności do 
6 lat

 

Analizator spalin testo 300 
- zestawy promocyjne

testo 300 basic 
zestaw z drukarką
· O₂, CO do 4,000 ppm
·  drukarka Bluetooth

testo 300 LL z celą o 
wydłużonej żywotności - 
zestaw z drukarką
·  O2 i CO z kompensacją H2 

(30.000 ppm) z możliwością 
rozbudowy o celę NO

·  wysokiej jakości technologia 
sensorów o żywotności do 
6 lat

·  drukarka Bluetooth

Nr kat. 0564 3002 71

Nr kat. 0564 3004 89

Nr kat. 0564 3002 70

Nr kat. 0564 3004 82

O więcej zestawów promocyjnych zapytaj Dystrybutora. 

Czas trwania promocji: 01.09.2020 – 31.12.2020• Duży wyświetlacz z technologią           
   Smart-Touch - intuicyjna obsługa  
   - zupełnie jak w smartfonie

•   Przejrzysta struktura menu - dla 
wszystkich istotnych parametrów 
pomiarowych przechowywanych 
w urządzeniu

•   Nigdy więcej oczekiwania - 
analizator spalin testo 300  
jest gotowy do pomiaru po 
naciśnięciu przycisku

•   Dokumentacja na miejscu 
pomiaru - raporty przesyłane 
e-mailem

•   Wbudowany wyświetlacz 
odporny na zarysowania -  
z wymienialną przez  
użytkownika folią ochronną

Dzięki 5 niezawodnym funkcjom analizator spalin  
testo 300 sprosta wszystkim wyzwaniom, przed  
którymi staniesz w tym sezonie grzewczym - i nie tylko.

W nadchodzącym sezonie 
grzewczym przed 
specjalistami z branży 
grzewczej staną szczególne 
wyzwania. Klienci są 
wymagający i oczekują 
obsługi na najwyższym 
poziomie, a jednocześnie 
liczą na minimalizację 
kosztów.

Cena* 3.329 PLN Cena* 3.659 PLN

Cena* 5.649 PLN Cena* 5.999 PLN



www.testo.com.pl
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Technologia pomiarowa do serwisu  
i konserwacji pomp ciepła
Elektroniczna oprawa zaworowa 
testo 557 zestaw do serwisu i konserwacji 
systemów chłodniczych i pomp ciepła; w 
zestawie z 2 sondami zaciskowymi, sonda 
próżni, akumulatorami, walizką transportową  
i protokołem kalibracyjnym.

Elektroniczna oprawa zaworowa 
testo 550 zestaw do serwisu i konserwacji 
systemów chłodniczych i pomp ciepła; 
w tym 2 sondy zaciskowe, baterie, walizka 
transportowa i protokół kalibracyjny.

Nr katalogowy 0563 1550

Nr katalogowy 0563 1557

Promocja!

Cena* 1.669 PLN

Cena* 1.199 PLN

*Podane ceny są cenami netto (+ VAT 23 %). Promocja obowiązuje od 01.09. do 31.12.2020.


