A monitorização da higiene
tem um novo herói.
3M™ Clean-Trace™ Luminómetro
O luminómetro Clean-Trace foi redesenhado para facilitar
a utilização com uma só mão e obter resultados rapidamente.
O design ergonómico simplifica os testes, minimizando
o tempo de formação e os custos. Graças ao desempenho
superior e à tecnologia inovadora, irá obter resultados
em que pode confiar.

Sempre disponível.
3M™ Clean-Trace™ Luminómetro
Fácil de utilizar
• A interface de utilizador e os menus apresentados
no ecrã são extremamente intuitivos
• A operação simples com uma só mão permite-lhe
efetuar várias tarefas
• Ecrã tátil de fácil utilização
• O design ergonómico permite a utilização com uma
só mão, independentemente do tamanho desta
• Capacidades de transmissão sem fios com
tecnologia Bluetooth®
• Ecrã a cores de fácil leitura
• Planos de amostragem fáceis de seguir
• Transferência fácil de fotografias para apresentação
no luminómetro

Hardware robusto
• Suporta os ambientes de fabrico mais exigentes
• Estrutura resistente a impactos
• Design sem tampa para acesso fácil e resultados
exatos
• O suporte retrátil permite colocar o dispositivo
na vertical
• A porta USB lateral de fácil acesso previne
a acumulação de detritos

Dados exatos, resultados de confiança
• Autodiagnóstico durante o arranque
• Obtenção rápida de resultados para uma eficiência
superior
• Permite a introdução de dados de testes adicionais
realizados anteriormente, incluindo dados da
inspeção visual
• Os dados protegidos não podem ser modificados
no hardware

Saiba como simplificar os testes em
3M.com/foodsafety/Clean-Trace

Informações para encomenda
Número do Produto

Descrição

Quantidade da Embalagem
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3M Clean-Trace Sistema de Monitorização e Gestão da Higiene*

1/cada

Computador não incluído.
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