
HI981004

Pool Line zakformaat pH-tester
voor zwembaden en spa’s

Een elektronische pH (=zuurtegraad)-
tester speciaal ontwikkeld voor 
analyses van zwembad- en spawater. 
Deze tester beschikt over een veelheid 
van kenmerken die verbazingwek-
kend zijn voor een instrument met 
dergelijk  compact formaat. De HI1271 
pH-elektrode kan gemakkelijk worden 
vervangen. Gewoon uitschroeven en 
een nieuwe erin!

Betere functies voor beter 
testen
Een stabiliteitsindicator op het scherm 
zorgt voor het hoogste niveau van 
vertrouwen in uw resultaten. De 
selecteerbare automatische uitscha-
kelfunctie verlengt de levensduur van 
de batterij.

Zakformaat
Het compacte formaat maakt de 
HI981004 pH-tester ideaal voor het 
testen van zwembadwater. Een groot 
scherm biedt in één oogopslag aflezin-
gen vanuit elke hoek en de bediening 
met één knop stroomlijnt het testpro-
ces voor elke gebruiker.

Lange batterijduur
De meegeleverde CR2032 Li-ion-
batterij biedt tot 1000 uur continu 
gebruik. Het batterijpictogram knippert 
om u te laten weten dat het tijd is om 
de batterij te vervangen, zodat u nooit 
een meting mist.

Eenvoudig onderhoud
De kunststof behuizing vermindert het 
noodzakelijke onderhoud aanzienlijk.

Uw tester wordt geleverd met een 
reinigingsoplossing die is ontworpen 
om uw elektrode vrij te houden van 
aangroei. Deze geconcentreerde com-
binatie van reinigingsmiddelen reinigt 
uw tester snel en effectief zodat uw 
tester in optimale conditie blijft.

 D Meet pH digitaal
 D Groot scherm voor een per-

fecte leesbaarheid
 D Resolutie: 0,2 pH
 D Vervangbare pH-elektrode
 D Automatische kalibratie door 

twee bufferwaardes opge-
slagen in het geheugen

Specificaties HI981004
Meetbereik 0,00 tot 14,00 pH
Precisie ±0,2 pH 

Kalibratie
automatische herkenning van  2 bufferwaardes opgeslagen in het 
geheugen
automatische tweepuntskalibratie

Voeding met CR2032 Li batterij met ongeveer 1000 uur levensduur
Afmetingen/gewicht 71 x 50 x 21 mm/ 50 g

Bestelinformatie
De HI981004 wordt geleverd met pH-elek-
trode HI1271, batterij en handleiding.

Elektrodes
HI1271 pH-elektrode voor 

HI981004

Oplossingen
HI700044P kalibratievloeistof pH 4,01, 

25 zakjes van 20 ml
HI700074P kalibratievloeistof pH 7,01, 

25 zakjes van 20 ml
HI70010P kalibratievloeistof pH 10,01, 

25 zakjes van 20 ml
HI703004L bewaarvloeistof, fles 500 ml
HI70614L  reinigingsvloeistof alge-

meen gebruik, fles 500 ml

ISE/PH
ISE/PH

7


