Beschrijving
De Thirsty-Light is een vochtigheidsmeter voor potplanten (kamerplanten,
terrasplanten of andere kuipplanten) en waarschuwt wanneer ze water
nodig hebben. Als de aarde te droog wordt trekt de Thirsty Light uw
andacht door middel van een fel knipperend oranje LED lampje. Als de
aarde voldoende vochtig is valt de Thirsty-Light door zijn groene kleur
niet op in de pot van uw plant.
Het vochtgehalte van de potgrond wordt iedere seconde gecontroleerd
door een ingebouwde digitale sensor. De Thirsty Light kent 5 verschillende
niveaus die de vochtigheid aangeven en het lampje zal dan ook sneller
gaan knipperen naarmate de potgrond droger is.
Met de Thirsty Light is het nooit meer nodig om te “raden” of uw plant
water nodig heeft. Ook vergeet u nooit meer om uw planten water te geven,
omdat het knipperende lampje u daaraan zal herinneren.
De eenvoudigste manier om de Thirsty Light te gebruiken is om het
apparaatje in de aarde van uw potplant te laten staan en continue het
vochtigheidsgehalte te laten controleren. Plaats een Thirsty Light bij iedere
potplant en u weet altijd welke plant water nodig heeft.
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Produkteigenschappen
• Eenvoudig te gebruiken vochtmeter voor potplanten

draaischakelaar ON/OFF

• Amerikaans produkt en uitgebreid getest in Europa
• Zeer nauwkeurig meetresultaat
• Robuust en duurzaam ontwerp

Robuuste en duurzame
behuizing van ABS

• Werkt met professionele EC-techniek (Electrische Conductiviteit)
• Waarschuwt wanneer potplanten water nodig hebben

Technische Specificaties
Stroomvoorziening

• voorzien van 2 batterijen LR44

Afmetingen

• 165mm (L) x 23mm (B) x 18mm (D)

Gewicht

• 15 gram (incl. batterijen)

Techniek

• EC (Electrical Conductivity)

HS-Code / Taric-Code

• 9027801100

Certificering

• RoHS and CE

Weergave

• fel flitsende LED

Materiaal

• Behuizing: ABS
• Meetsonde: Messing

Messing meetsonde

Voor meer g edetailleerde informatie
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Bestelinformatie
Verpakking

• 48 Blisters per doos

Afmeting blister

• 24cm (L) x 8cm (B) x2.5cm (D)

Afmeting doos

• 36cm (L) x 26cm (B) x 28cm (H)

Gewicht doos

• 2,6kg
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