
Especificação do item

Dimensões: 11.0*8.5*2.4cm 

Temperatura: Celsius e Fahrenheit 

Alimentação: 2xAAA pilhas

Marca: ThermoPro

Tipo de produto: Medidor temperatura e humidade 

Modelo: TP55

Utilização do Termohigrometro: Interior

Ecrã: Táctil e luz de fundo

Precisão de temperatura: 1ºC

Precisão de humidade: 1%HR

Embalagem: incluí pilhas

Equipado com sensores de nível profissional, o ThermoPro TP-55 fornece medições mais precisas, 
seja para humidade ou temperatura, permitindo estar ciente de quais os ajustes necessários para o 
ambiente desejado. O TP55 não é apenas altamente preciso mas extremamente amigável com uma 
luz de fundo para aquelas verificações noturnas de última hora de dormir. Isso não é tudo, já não vai 
ser necessário desmontar o dispositivo da parede ou do frigorífico para mudar as configurações. 
Basta usar o display touchscreen. Além disso, ele fornece uma abundância de informações valiosas, 
como exibir 24 hora/all-time de regsitos alto/baixo e as tendências atuais tanto para a humidade e 
nível de temperatura e indicação se a sua casa é muito húmida, muito seca ou apenas equilibrada!

Medidor de temperatura  e humidade ThermoPro TP-55

4 ”display grande para fácil uso, inclui backlight opcional e simples, display sensível ao toque, 
precisão profissional 2-3% RH e ±1°C para fornecer a mais confiável leitura possível
Ampla faixa de temperatura de -50 °C ~ 70 °C, faixa de humidade 10% a 99% RH Mede a humidade 
e condições de temperatura a cada 10 segundos, assim poderá regular a sua casa para o máximo 
conforto
Exibe tendências de temperatura e humidade, o que lhe dá a oportunidade de memorizar o seu 
humidificador e termostato para reagir a tendência atual
Medidas de leituras atuais e comparómetro de registos diário/all-time, ajustando assim seu conforto 
consoante os valores apresentados
Ícones para indicar se o ambiente é confortável ou se tem baixo ou alto nível de humidade
Ambos os graus Fahrenheit e Celsius estão disponíveis com o pressionar de um botão
Indicador de bateria fraca
Fornecido com um suporte de mesa, suporte montável e um suporte magnético para melhor 
posicionamento em qualquer espaço da sua casa

Características do produto:

Descrição:

https://youtu.be/2zRVzKnXWvc
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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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