
158 Alle prijzen excl. en incl. BTW, excl. verzendkosten, meer info op p. 450.

 4 Water- en 
stootvaste 
behuizing

Stopwatches

 4 Metalen behuizing
 4 1/10 seconde
 4 15 minuten display tijd

 4 1/5 seconde
 4 60 minuten weergavetijd

Chrono-
meters

 4 1/10 seconde
 4 15 minuten display tijd

 4 Water -en 
schok-
bestendig

DIGI Multifunctionele Timer 
“PC 110” en “PC 111”

Topmodellen met 500 of 2.000 geheugen capaciteit! 
Lichtgewicht stopwatch met 3-regeldisplay en snelheids-
meting. Slagtelmeting is ook mogelijk parallel met de 
huidige stoptijd. Dubbele timerfunctie voor pauze en be-
lasting. Verbinding en gegevensoverdracht naar DI-
GI-printer mogelijk. Batterijalarm in geval van kritieke la-
ding. Incl. beschermende tas. 
500 (PC 110) 
99 130 4608 Stuk 52,02 62,95
2.000 (PC 111) 
99 130 1407 Stuk 60,29 72,95

Hanhart Chronometer
Zijn de meest gebruikte, mechanische stopwatches. 
De professionele ankerkwaliteit maakt dankzij zijn 
goede constructie deze stopwatch ook stof- en 
waterbestendig. Bovendien heeft deze stopwatch 
een diamant gedraaide metalen behuizing (55 mm) 
met beugelring en shockproof precisiewerk. 1/10 s in-
deling, weergavetijd: 15 min, penanker, 7 stenen. 
99 130 3302   Stuk 169,42 205,—

Hanhart Stopwatch “Amigo”
Universeel bruikbaar voor ijs- en veldhockey, bas-
ketbal, handbal, voetbal, enz. 1/10 sec. indeling, 15 
min. weergavetijd in klein aanwijsveld. 
99 130 3403   Stuk 94,21 114,—

Hanhart Stopwatch “Amigo Allsport”
Een voordelige, mechanische cumulatieve stop-
watch. Stevige ABS-behuizing met omhangkoord. 1/5 
sec. indeling,  60 min. weergavetijd. 
99 130 5500   Stuk 94,21 114,—
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DIGI Multifunctionele 
Timer “PC-73” 50 Memory

Instapmodel voor alle sporten! Compact uurwerk met 
display met 2 regels, aftelfunctie en 50 geheugenplaat-
sen voor het meten van rondetijden of tussentijden. 
Gecombineerde timer- en pacerfunctie nauwkeurig 
instelbaar tot 1/10 seconde. Telt tot 99 ronden. Spat-
waterdicht en schokbestendig. Incl. batterij en hals-
koord. 
99 130 5005   Stuk 28,06 33,95

2 

Sport-Thieme Stopwatch “Stroke”
De allrounder met frequentiemeting! Meet het aantal 
slagen per minuut: ideaal om te zwemmen, kanoën en 
roeien. Toont de snelste en langzaamste ronde en de ge-
middelde rondetijd. 3-regeldisplay, stappenfunctie met 
instelbaar interval, rondegeheugen voor 300 individuele 
tijden of 100 datablokken. Met klok- en datumweergave 
en alarmfunctie. 
99 281 9206   Stuk 42,11 50,95 
vanaf 5 per Stuk 38,80 46,95
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Seiko Stopwatch “S141”
Profmodel stopwatch voor zwemtrainers. Waterdicht tot 
10 bar, dus ook geschikt voor gebruik bij watersport en 
bij regen. De stopwatch kan tot 10 uren in 1/100 sec. me-
ten, tot 300 tussen- en rondetijden, beschikt over twee 
geheugenmodi, ID-Nr. funktie om data van verschillende 
gebruikers apart te houden en heeft batterij-levensduur-
weergave. 
99 159 9901   Stuk 172,73 209,—

 4 Waterdicht 
tot 10 bar

 4 Voor zwem-
trainers

4 

4 

2| DIGI PC-73

•
•
•
–

1/100
2 regels

7 mm
•

65x61x16 mm
ongeveer 61 g

50

3 V lithium
ca. 2-3 jaar

3 bar
•
•
–

Alle
sporttakken

Veelzijdig
gebruik
mogelijk

99 130 5005
28,06 33,95

–

Stopwatch

Functies: Start/Stop/Reset
Optellen/Splitsen/Dualmeting
Halskoord
Beschermtas inbegrepen
Nauwkeurigheid van het display
LCD-display
Cijferhoogte
Display 9 u, 59 min, 59,99 sec
Afmeting
Gewicht
Geheugencapaciteit voor
ronde-, tussentijd-, eindtijdmeting
Incl. batterij
Looptijd
Tijdweergave (12/24 uur)
Datumweergave
Waterbestendig
Schokbestendig
Countdown
Temposignaal
Toepassingsgebied

Speciaal kenmerk van de stopwatch

Artikelnummer 
Prijs
Prijs per stuks vanaf 5 stuks

1| Sport-Thieme 
Stroke
•
•
•
–

1/100
3 regels

8 mm

82x62x23 mm
ongeveer 94 g

300

3 V lithium
ongeveer 2-3 jaar

•
•

3 bar
•
•
•

Alle
sporttakken

Stroke functie -
ideaal voor roeisport 

of kanoën

99 281 9206
42,11 50,95
38,80 46,95

4| Seiko
S141
•
•
•
-

1/100 sec
3 regels

6 mm
•

81x62x22 mm
ongeveer 92 g

300

Lithium SB-T74
ongeveer 2-3 jaar

•
•

10 bar
•
-
•

Grotere evenementen met meer-
dere starters

300 opslagplaatsen. Ideaal voor 
tussentijdse / ronden en eindtij-

den. Meet slagen per minuut 
voor roeien of zwemmen

99 159 9901
172,73 209,—

–

PC 110

500

99 130 4608
52,02 62,95

–

PC 111

2000

99 130 1407
60,29 72,95

–

3|  DIGI

•
•
•
•

1/100 sec
3 regels

6 mm
•

71x60x17 mm
ca. 64 g

3 V lithium
ca. 2-3 jaar

•
•

3 bar
•
-
•

Alle
Sport

aansluitbaar
naar DIGI thermo

printer

 4 Ideaal 
voor 
roeien 
en ka-
noën


