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W zestawie z naszym elektrochemicznym alkomatem znajdziesz 
5 dodatkowych ustników, dzięki czemu z urządzenia może swobodnie 
korzystać kilka osób.

5 DODATKOWYCH USTNIKÓW



Odpowiedzialność przede wszystkim — ta idea przyświecała 
producentom alkomatu Xblitz Ether. Po imprezie zakrapianej 

alkoholem zawsze warto sprawdzić swój stan trzeźwości, aby mieć 
absolutną pewność, że nie stanowimy zagrożenia na drodze.

BEZ RYZYKA 



W Polsce dopuszczalna ilość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi
do 0,2 promila. Jeśli nie masz pewności, czy możesz bezpiecznie 
prowadzić, skorzystaj z alkomatu. Badanie potrwa raptem kilka sekund
i da Ci pewność, że nie stwarzasz zagrożenia na drodze.

JEDŹ BEZPIECZNIE



Ze względu na niewielki rozmiar, alkomat Xblitz Ether możesz mieć 
zawsze przy sobie. Z łatwością zmieści się do schowka samochodowego, 
a zatem w każdej chwili możesz zweryfikować swój stan trzeźwości.

"MUST-HAVE" W KAŻDYM
SCHOWKU SAMOCHODOWYM



Przez rok od zakupu alkomatu Xblitz Ether możesz
bezpłatnie kalibrować urządzenie — to gwarancja

prawidłowego funkcjonowania produktu.

BEZPŁATNA KALIBRACJA



Zastosowana technologia i wysokiej jakości 
koreański, platynowy sensor sprawiają,
że jakość pomiaru jest skuteczna jak nigdy 
dotąd. Elektrochemiczny alkomat Xblitz 
Ether to synonim niezawodności
i bezpieczeństwa na drodze.

KOREAŃSKA
PRECYZJA



Alkomat Xblitz Ether działa na tradycyjne baterie AAA — paluszki. 
Gdy urządzenie przestanie działać, w łatwy i szybki sposób 

wymienisz zużyte baterie na nowe.

ZASILANY BATERIAMI



DUŻY WYŚWIETLACZ

PROSTA OBSŁUGA

WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA

Alkomat Xblitz Ether to produkt,
z którego korzysta się w bardzo prosty, 
intuicyjny sposób. Wystarczy kliknąć 
jeden przycisk i dokonać szybkiego 
pomiaru. Ilość promili wyświetli się
na dużym, podświetlanym ekranie.

PROSTA
OBSŁUGA



Alkomat Xblitz Ether to produkt, obok 
którego nie sposób przejść obojętnie. 
Dbałość o detale i minimalistyczny 
design czynią go jednym z najbardziej 
atrakcyjnych wizualnie produktów
na rynku.

ZACHWYCAJĄCY
DESIGN



DANE TECHNICZNE
MODEL: XBLITZ ETHER

Temperatura przechowywania:

Temperatura pracy: 

Zasilanie:

Dokładność:

Czas gotowości do pracy:

Zakres pomiaru:

Sensor elektrochemiczny: 

Kod EAN:

Kod CN:

Waga:

Wymiary:

PN:

Waga / Wymiary Pudełka:

0°C - 40°C

5°C - 40°C

2 x bateria AAA

±0.005% BAC przy 0.050%

15-30 sekund

0.00 ~ 2.00mg/l BrAC / 0.00 ~ 4.00‰ 

tak

5902479673516

90271010

54 g

4,5 x 11,1 x 2 cm

XBL-CAR-AL015

        / 119x148x40 mm

NAGRODY DLA
FIRMY KGK TRADE

Właściciela marki Xblitz:


