
Especificação do item

Tipo: Termómetros domésticos

Tipo de produto: Medidor temperatura e humidade 

Termômetro: Digital

Color: Branco e cinzento

Alcance de temperatura: -50C ~ 70C

Tipo de display: Digital

Dimensões: 6.8*8.0*2.2cm

Precisão de humidade: +/-2% from 30% to 80%

Marca: ThermoPro

Modelo Número: TP50

Material: Plástico

Utilização do Termómetro: 

Temperatura interior Precisão de 

temperatura: +/-1F/C

Alimentação : Pilha 1,5xAAA 

Medidas: Fahrenheit e Celsius

Tamanho ecrã: 6.8cm

Embalagem: Caixa cartão

Descrição:
A sua casa é um lugar sagrado. É o seu lugar para fugir do mundo exterior. Você tem um controle 
sobre seu ambiente enquanto está em sua casa, mas há uma coisa que muitos proprietários não 
conseguem monitorizar, e que é a humidade. Muita humidade irá causar bolor, mofo, danos na 
eletrónica e pouca humidade fará pele seca, irritação nos s olhos e doença. Os quartos em sua casa 
também pode ter diferentes temperaturas dependendo da sua localização, mantendo um controlo na 
temperatura ambiente é importante para que possa sentir-se confortável em sua própria casa e este 
dispositivo permite que você tenha um controlo preciso.
Mas não há necessidade de se preocupar, temos um dispositivo que pode corrigir esses dois 
problemas comuns do agregado familiar!
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Características do produto:

Alta precisão de 1% RH e ±1°F/°C, e uma ampla faixa de temperatura-58 °F a 158 °F 
(-50 °C ~ 70 °C)
Lê os níveis de humidade e temperatura de modo que possa manter a sua casa no 
máximo conforto
Smart display com três níveis de regulador de especialidade para identificar se a  casa 
tem baixa, confortável ou alta humidade
Feito com um suporte de mesa e um suporte magnético para melhor posicionamento em 
torno de sua casa
Medidas de leituras atuais e comparação de registos diários para que saiba como 
preparar melhor o seu dia
Fácil de limpar as configurações, pressione e segure o botão limpar durante 2 segundos 
para limpar o registo máximo e mínimo de leituras humidade/temperatura 
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INDOOR HUMIDITY AND TEMPERATURE 

MONITOR INSTRUCTION MANUAL

Model No. TP-50

1. Display: Displays the current humidity and temperature, 

and record maximum and minimum humidity/temperature.

2. °C/°F/Clear Button: Press once to change the temperature 

display to either °C or °F. Press and hold for 2 seconds to 

large LCD display SIDE °F °/ C/Clear

Battery Compartment

Stand

Magnet
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CARE OF YOUR HUMIDITY/TEMEPRATURE 

MONITOR

Do not leave exposed to extreme high or low temperatures 

since this may cause damage to electronic parts and 

plastics.

Remove battery if planning to store for more than four 

months.

Specifications

1. Temperature range: -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C). 

2. Humidity range: 10% ~ 99%.

3. Comfort display: DRY, COMFORT, WET.

4. Temperature display unit: °C °F selectable.

5. Temperature Resolution: 0.1 °C/°F.

6. Humidity Resolution: 1%.

7. Refresh rate: 10 seconds.

8. Power supply: 1 X AAA  1.5V.

3. Battery Compartment: Holds one 1 AAA battery to power 

the unit.

4. Comfort Level:  3 icons: DRY, COMFORT, WET.

If humidity is below 50%: Dry.

If humidity is between 50% to 70% AND temperature is 

between 68°F-79°F (20°C-26°C): Comfort.

If humidity is above 70%: Wet.

Elsewise: No icon.

5. Totally wireless tabletop and magnet-mountable design.

BEFORE FIRST USE

1. Insert or Replace Battery: Insert one AAA battery with 

correct polarity (+) and (-) as indicated.

2. Do not immerse product in water.

3. The humidity and temperature monitor is now ready to 

use.
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video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresaria Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra Tel:219 253 300 
www.megaclima.pt         geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 
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