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BAT-250-EUR Batterijtester

BAT-250-EUR 
kenmerken

•	 Snelle	indicatie van de 
toestand van de batterij: 
“goed”, “zwak” of 
“vervangen”

•	 Standaard	en	oplaadbare	
batterijen	testen:  
9V, AAA, AA, C, D batterijen  
en 1,5 V knoopcellen 

•	 Ergonomische	vormgeving 
voor een prettige ligging in de 
hand en eenvoudige bediening

•	 Geen	batterijen	nodig voor 
de werking

•	 Groot	staand	scherm dat 
prettig is af te lezen 

•	 V-vormige	houder	aan	de	
zijkant	houdt	batterijen	
stevig	op	hun	plaats tijdens 
het testen, voor constante 
nauwkeurige resultaten

•	 Hoogwaardige	9V-contacten 
zorgen voor eenvoudig testen 
zonder fouten

•	 Schuif is gevormd voor 
bediening met één hand

Betrouwbare batterijmeting, met één hand te bedienen
De Beha-Amprobe BAT-250-EUR batterijtester is comfortabel met één hand 
te bedienen en levert betrouwbare metingen. Deze uniek ontworpen tester 
is voorzien van een ergonomische schuif en een v-vormige houder aan de 
zijkant om batterijen beter op hun plaats te houden tijdens het testen, en een 
afgeronde behuizing die prettig in de hand ligt. Het testen van batterijen is 
nog nooit zo eenvoudig geweest.

BAT-250-EUR Batterijtester

Ook 
9V-batterijen 
testen!

Houder aan 
de zijkant voor 
standaard 
batterijformaten.

Schuif voor het testen 
van AAA, AA, C, D 
batterijen en 1,5 V 
knoopcellen.

Groot staand 
scherm dat 
prettig is af 
te lezen.

Ergonomische 
vormgeving die 
prettig in de hand 
ligt en schuif voor 
bediening met 
één hand.
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BAT-250-EUR Batterijtester
I	Max	bij	F.S.D	(normaal) 1,5	V: 375 mA, 9	V: 40 mA

Normale	belasting	(normaal) 1,5	V: 4 Ω, 9	V: 215 Ω

Afmetingen	(H	x	B	x	D) 110 x 74 x 29 mm (4,3 x 2,9 x 1,1 in) 

Batterijformaat 9 V, AAA, AA, C, D batterijen en 1,5 V-knoopcellen

Gewicht Ongeveer 50 g (0,11 lb)

Certificering

Gedetailleerde specificaties

BAT-250-EUR Batterijtester 
Standaard en oplaadbare batterijen testen

1,5 V-knoopcel

C-batterij

AAA-batterij AA-batterij

D-batterij

9 V-batterij

Batterijtype: Batterij-indicator (normaal)

VERVANGEN ZWAK GOED

AAA,	AA,	C	en	D	batterijen		
en	1,5	V	knoopcellen

< 0,9 V 0,9 V > 1,0 V

9	V < 5,3 V 5,3 V > 6,5 V


