Beschrijving
Het meten van de pH waarde is belangrijk voor het welzijn van planten en
het gazon
Sommige planten groeien beter in een licht zure grond en andere juist in
een meer basische omgeving. Met deze 4 in 1 grondtester kunt u
eenvoudig in de tuin, moestuin, in potplanten en in het gazon controleren of
de zuurgraad van de grond geschikt is voor een specifieke plant. Gebruik
dit testapparaat om de groeicondities van alle planten zowel binnen als
buiten te meten. Naast de pH waarde van de grond controleert deze meter
ook de vochtigheid en temperatuur van de grond, alsmede de
lichtintensiteit.
De meter is ook bij uitstek geschikt voor de verzorging van het gazon door
op verschillende plaatsen de grondcondities te meten, en aan de hand van
de resultaten het juiste graszaad en de juiste bemesting te kiezen. Lelijke
plekken in het gazon kunnen veroorzaakt worden door een slechte
drainage (te natte bodem, dus test de vochtigheid), te zure of te basische
grond (pH, test de zuurgraad), of de verkeerde hoeveelheid licht (test de
lichtintensiteit en kies een geschikte grassoort i.v.m. zon/schaduw).

4-in-1 Soil Tester
Zonlicht sensor

bijzonder groot LCD
met duidelijke weergave

Produkteigenschappen
• 4 in 1 grondmeter voor alle planten en het gazon
• Meet pH (zuurgraad) van de grond van 3,5 tot 9,0 in stappen van 0,5
• Meet de vochtigheid van de grond: DRY+, DRY, NOR, WET, WET+

ON/OFF en °C/°F
drukknoppen

• Meet lichtintensiteit in 9 gradaties van LOW- tot HIGH+
• Meet de bodemtemperatuur van -9 tot 50 graden Celsius
• Uitstekende meter om de algemene groeicondities van planten en

Robuuste en duurzame
behuizing van ABS

het gazon te meten

Technische Specificaties
Stroomvoorziening

• 9V blokbatterij (niet meegeleverd)

Afmetingen

• 315mm (l) x 60mm (w) x 40mm (h)

Gewicht

• 80 grams

Resolution

• pH: 0.5 pH, Temperature: 1°C/1°F

HS-Code / Taric-Code

• 9030899090

Certificering

• RoHS and CE

Weergave

• LCD met duidelijk verlicht scherm

Materiaal

• Behuizing: ABS
• Meetsonde: Roestvrij staal

20 cm meetsonde

Voor meer gedetailleerde informatie

www.plantcaretools.com
Bestelinformatie
Verpakking

• 1 per doos

Afmeting doos

• 35cm (L) x 8cm (B) x 6cm (D)

Gewicht doos

• 186 g
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