IFALL DU INTE VISSTE DET:
MED NYA B&K 2245LJUDNIVÅMÄTAREN SÅ BLIR
JOBBET GJORT PÅ NOLLTID

Oavsett om du mäter ljud på arbetsplatsen, kontrollerar
bullerklagomål eller arbetar för ett företag som skapar
ljud så finns det en gemensam nämnare – nämligen att
du behöver utföra ljudmätningar och -analyser. Och även
om detta ingår i ditt arbete så är det förmodligen inte
något du gör varje dag. Så om du gillar tanken på att
utföra arbetet snabbare, enklare och utan problem så är
B&K 2245 den perfekta ljudnivåmätaren för dig.

SKRÄDDARSYDD FÖR DINA UPPGIFTER

FÅ JOBBET GJORT PÅ NOLLTID
B&K 2245-ljudnivåmätaren introducerar flera lättanvända funktioner
via ett urval av specialutvecklade mobilappar, som alla har
skräddarsytts för specifika användningsområden. Alla enheter kan
licensieras för flera appar, så du behöver bara byta app när du vill
utföra en ny åtgärd.
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Enklare – De sju lättillgängliga
knapparna och den klara och tydliga
skärmen gör det lätt och bekvämt
att använda B&K 2245. Det robusta
gummihöljet ger både ett säkert grepp
och gör enheten damm- och spolsäker
enligt standarden IP55.

Smartare – Det smarta
dockningsstationstillbehöret kan
användas för snabb laddning och för
överföring av lagrade data till ditt
nätverk för rapporter och analyser
på din PC.
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Tekniska specifikationer:
• Uppfyller IEC 61672-1 Class 1
• Valfri loggning, frekvensanalys och ljudinspelning (MP3)
• Damm- och spolsäker (IP55)
• 16 GB intern lagring för mätningar
• Integrerad GPS, Bluetooth och Wi-Fi

Få jobbet gjort på nolltid med den nya och lättanvända B&K
2245-ljudnivåmätaren

Enklare – B&K 2245 är designad för
ditt arbete, och fungerar sömlöst med
specifika appar för din mobil och PC.

Snabbare: PC-programvaran kan
installeras och användas snabbt och
enkelt. Data överförs snabbt och
enkelt till din PC, och organiseras
på ett intuitivt sätt så att du kan
utföra analyser och rapporter med
förkonfigurerade och användarvänliga
verktyg.
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Den nya klass 1-ljudnivåmätaren B&K 2245 är en helhetslösning
som är både flexibel och mångsidig. Använd den som en fristående
ljudmätare, med din PC eller med de specialutvecklade mobilapparna
och få en helt ny nivå av effektivitet och kontroll i ditt arbete. Det har
blivit enklare än någonsin att mäta, analysera och dokumentera ljud.

www.bksv.com/2245

