Waar ben je naar op zoek?

Luchtkwaliteitsmeters

Professionele CO2 meter - Luchtkwaliteitsmeter - binnen - CO2
melder & monitor - Horeca - Thermometer - CO2 detector Koolstofdioxide meter - Inclusief Nederlandse Handleiding
Merk: Merkloos |

3,4/5 (36 reviews) |

Delen
Kies je kleur

1785
,
Op voorraad
Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
Verkoop door Orby Goods 8,1

1

In winkelwagen

Bestellen en betalen via bol.com
Inclusief verzendkosten, verstuurd door Orby
Goods
Ophalen bij een bol.com afhaalpunt mogelijk
30 dagen bedenktijd en gratis retourneren
Vergelijk met andere artikelen

Wettelijke garantie via Orby Goods
Shop dit artikel

Werkt op: USB
Alle productspecificaties

Productbeschrijving

Bij 4 partners
verkrijgbaar

Let op! Co2 meter dient vooral gebruikt te worden

Anderen bekeken ook

in het stopcontact met de meegeleverde oplader.
Het apparaat is heel erg zuinig en heeft niet veel
stroom nodig om te kunnen functioneren.
Deze co2 meter geeft aan wat de huidige
luchtkwaliteit in uw omgeving is. De CO2 sensor
is van de hoogste kwaliteit. De Co2 meter geeft
direct inzicht in het niveau van: het CO2 level, de
temperatuur en de luchtvochtigheid in de
Toon meer
Professionele CO2

Productspecificaties

meter -…

Nomestic® CO2 Meter &
Hygrometer voor…

(36)

Kenmerken
Kleur

Wit

Gewicht

194 gram

Meetopties

Koolmonoxide |

(150)

€ 29,95

€ 49,00 € 39,00

Nomestic® Wifi CO2
Meter & Hygrometer…

Noiller Co2 meter 3 in 1 Hygrometer -…

CO2 |
Luchtvochtighei
d | Temperatuur
Toon meer

Reviews

3,4

Schrijf een review

(150)

Gemiddelde van 36 reviews

(27)

€ 85,00

€ 11,95

Co2 Meter Binnen - 3 in

LaVidaLuxe® CO2 Meter
- 5 in 1 CO2 Meter -…

12
6
8
4
6
Hoe controleren en
plaatsen wij reviews?

Sorteer op:

Meest behulpzame

waardeloos, niet kopen!
MGHC | 14 januari 2022 | Heeft dit artikel gekocht
Mooi design

1 Monitor - PPM -…
(138)

€ 79,00

(8)
€ 29,95 € 19,95

Mooi materiaal

Onnauwkeurige meting

CO2 meter geeft zeer onbetrouwbare cijfers,
variëren terwijl er in huis niets veranderd. Bij
herstart weer normale bevindingen.
Tweede grote minpunt: batterij is binnen no time
leeg. Je bent verplicht de meter aan een
powerbank te leggen wil je enige tijd de meter te
kunnen gebruiken.
Vond je dit een nuttige review?
6

CO2 Meter -

Claire CO2 meter -

Luchtkwaliteitsmeter -…

Luchtkwaliteitsmeter -…

(34)
€ 49,95 € 37,00

Waardeloos
Graagtevreden | 70+ jaar | Boechout Belgie | 16
januari 2022 | Heeft dit artikel gekocht
Mooi design
Nauwkeurige meting
Mooi materiaal

dat ding opnieuw laden ?
Niet kopen verloren geld .
Vond je dit een nuttige review?
10

3

Een goed apparaat voor CO2.
JJAA | 70+ jaar | Veldhoven | 22 januari 2022 | Heeft
dit artikel gekocht
Ik raad dit product aan
Mooi design
Mooi materiaal
Goed

€ 39,00
scherp geprijsd

0

Een heel mooi toestel , dat degelijke metingen
doorgeeft . Doch van het moment dat je ontdekt
dat de batterij slechts 5 uur meegaat word het
een waardeloze prullaria. Wie gaat nu om de 5 uur

(65)

Rovary CO2 meter &
Hygrometer- Inclusief…
(63)
€ 129,00 € 99,00
scherp geprijsd

Bekijk de hele lijst

Bekijk ook eens

Onnauwkeurige meting

Gesponsord

Gesponsord

CO2 meter binnen - 3 in
1 Luchtkwaliteitsmete…

CO2 meter binnen - 3 in
1 Luchtkwaliteitsmeter…

(11)

Redelijk

(11)

€ 99,99

€ 59,99

Gesponsord

Gesponsord

Ecoworks CO2 Meter

CO2 meter binnen - 3 in
1 Luchtkwaliteitsmeter…

De co2 meter voldoet aan de verwachting. Dit is
voor mij de hoofdzaak.
(De temperatuurmeter wijkt enkele graden af
vergeleken met onze geijkte temperatuurmeter.)
(De vochtigheidsmeter wijkt wel veel af. Onze
geijkte meter geeft bv 50% - De co2 meter geeft
10% minder nl 40%)
Vond je dit een nuttige review?
6

1

Aanrader
JustinBv75 | 20-29 jaar | 8 december 2021
Ik raad dit product aan

voor Binnen - met…
(12)

(11)

€ 69,95 € 59,95

€ 54,99

Gesponsord

Gesponsord

B-care CO2 Meter –
Luchtkwaliteitmeter –…

Myron Co2 meter luchtkwaliteitsmeter -…

Sinds kort zeer benodigd voor m’n bedrijf, snelle
levering en makkelijk te gebruiken.
Vond je dit een nuttige review?
2

0

Een gezond leefklimaat is zeer
belangrijk.
Nachtledverlichting | 70+ jaar | Losser | 14 februari
2022 | Heeft dit artikel gekocht
Ik raad dit product aan
Nauwkeurige meting

(3)

€ 44,95

(5)

€ 34,97

Lelijk design

Met dit apparaat kun je zien of er een gezond
woon en leefklimaat aanwezig is en dat is zeer
belangrijk voor onze gezondheid.

Vaak samen gekocht

Vond je dit een nuttige review?
1

0

Grappig
Geen1960 | 2 februari 2022 | Heeft dit artikel
gekocht
Ik raad dit product aan

Universal USB adapter 2 stuks - USB stekker -…

2-Pack ELRO FS1805
Rookmelder met 5 Jaa…

(8)

Leuke gadget

Als je echt wilt weten hoe de luchtkwaliteit in huis
is kun je het zien

(259)

€ 5,79

€ 17,99

Verkoop door
GrandDeals.nl

Verkoop door

ELRO FS1801
Rookmelder - 10 jaar…

Noiller Co2 meter 3 in 1 Hygrometer -…

ELRO Europe

Vond je dit een nuttige review?
1

0

Toon meer

(259)

(27)

€ 23,99

€ 11,95

Verkoop door

Verkoop door
TLS Goods

ELRO Europe

Universal USB adapter USB stekker - USB lad…
(1)

LaVidaLuxe® CO2 Meter
- 5 in 1 CO2 Meter -…
(8)

€ 4,19

€ 29,95 € 19,95

Verkoop door

Verkoop door
LA VIDA LUXE.NL

DealsFactory
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