
Promoție la noua Placă
Dinamică ZORN ZFG 3.1

Promoția lunii Mai
Doar in aceasta luna puteți cumpăra noul
echipament ZFG 3.1 la preț de ZFG 3.0! 

 
Preț ZFG 3.1: 3,450 € 

 
Preț promoțional ZFG 3.1 luna Mai:  

3,250 € 
 

Prețul nu include TVA și accesoriile
imprimanta și software-ul. Pentru o ofertă

completă, click aici.

Noul deflectometru ZFG 3.1
Noul deflectometru este mai ușor de
manevrat, comparativ cu modelul precedent.
Navigarea intuitivă a meniului ZFG 3.1
permite utilizatorilor să efectueze în siguranță
testul dinamic de încărcare a plăcii. 

 
WLAN integrat
Cu noul model ZFG 3.1, transmisia de date
se face prin WLAN integrat și nu mai aveți
nevoie de cardul Wi-FI.
Comparativ cu cardul SD WLAN, WLAN-ul
integrat este mult mai usor de utilizat: cu două
click-uri de activare echipamentul este gata
de utilizat!

 
ZFG Viewer
Transmiterea rapidă online a datelor de
măsurare Evd este extrem de importantă
pentru utilizatorii ZFG, motiv pentru care ZFG
3.1 este alegerea perfectă pentru
dumneavoastră: dispozitiv de măsurare
personalizat, cu software independent care
asigură măsurarea și transferul datelor la
birou sau la client. Aplicația ZFG Viewer
dezvoltată în acest scop facilitează de
asemenea crearea protocoalelor
personalizate. 
ZFG Viewer este o aplicație pentru afișarea
instantanee a rezultatelor măsuratorilor și
trimiterea lor online către orice cont de email
pentru procesare. Aplicația este compatibilă
cu sistemele Android și iOS și se poate
descărca gratuit de pe Google Play sau App
Store. 

 
GPS receiver performant
Calitatea datelor de localizare (GPS) furnizate
de dispozitivele Zorn Instruments a fost
îmbunătățită prin oferirea unui receptor intern
ca accesoriu. Acest receptor captează
simultan semnalele a până la trei sisteme de
satelit diferite (GNSS) și anume: GPS; Galileo
și GLONASS. Astfel, precizia pe orizontală
este îmbunătățită la doi metri, comparativ cu
cei 3-5 metri raportați prin utilizarea unui GPS
simplu.

Promoție valabilă până pe
31.05.2021

în limita stocului disponibil!

*Ofertă valabilă până pe 31.05.2021, în limita stocului disponibil. 
*Prețurile afișate sunt fără TVA.  

 
Copyright © 2021 TECNOSERVICE EQUIPMENT, All rights reserved. 

COMANDĂ NOUL ZFG 3.1

DETALII DESPRE NOUL ZFG 3.1
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