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DIGI Print Timer
Combinatie van digitale stopwatch en 
printer met een display met 3 regels 
en geïntegreerde printer. Data direct of la-
ter afdrukbaar. Stopfunctie. Geheugen 
voor 2000 ronde- en tussentijden, weer-
gave van de snelste en de gemiddelde 
rondetijd, 12/24 uren, datum, alarm, snel-
heidsmeting, usb-pc aansluitmogelijkheid 
met DIGI EDV-aansluitingsset (accessoi-
res), spatwaterdicht en stootvast. 
99 164 7903   Stuk 255,37 309,—

Seiko Digitale Stopwatch 
“S149”

Met ingebouwde drukknop. Meetresulta-
ten onmiddellijk na meting afdrukbaar. Au-
tomatische startfunctie en een blokgeheu-
genfunctie. Stopwatch, tot 300 tussen- en 
rondetijden, metingen kunnen worden op-
geslagen en opgevraagd.  Gegevens kun-
nen zowel tijdens als na de meting afge-
drukt worden. Automatische startfunctie. 
Identificatienummer voor onderscheid tus-
sen de verschillende gebruikers. Antibac-
terieel omhulsel. BxHxD: ca. 80x200x30 
mm. 
99 130 7102   Stuk 387,60 469,—

Handteller “Tally Counter”
(Stukteller) overal waar iets geteld moet 
worden, komt deze handteller van pas, 
van 0 tot 9999, behuizing van metaal, 
vernikkeld. 
99 130 5308   Stuk 14,01 16,95 
vanaf 5 per Stuk 12,36 14,95

Interval en tijdsmeting

 4 Digitale stopwatch en printer

 4 Countdown-functie met 2 tijden  4 ø 11 cm, voor school, sport en industrie

 4 van 0 tot 
9999

 4 Tot 99 ronden instelbaar

Sport-Thieme 
LED Intervall Timer

5 vooraf ingestelde programmas voor in-
dividuele trainingssessies. 10 seconden 
aftelling voordat het programma start. Ge-
luid aan het begin van de training of pau-
ze, evenals in de aftellingmodus. Behui-
zing van aluminium, schijf van kunststof. 
BxHxD: 73,5x17,6x5 cm. 2,6 kg. Zwart.

Sport-Thieme Intervall Timer 
“Pocket”

Ideaal voor intervaltraining, Tabata, Car-
dio, HIIT en nog veel meer. Intervaltijd in-
stelbaar: 2-99 herhalingen. Meting tot 
99 minuten en 59 seconden. Met alarm en 
trillingen. Off-functie. Met clip voor beves-
tiging aan de sportuitrusting. LxBxH: 
6.5x5.3x2.6 cm. 44 g. zwart. 
99 282 2509   Stuk 12,81 15,50 
vanaf 5 per Stuk 11,16 13,50

Hanhart Tafel-Timer 
“Prisma 200”

Intervaltimer up-down. Grote, 2-delige 
LCD-weergave, keuze uit 2 timers: 1/10 s 
of 1/100 min. Min Repeat, manueel of au-
tomatisch. Functies: Start/Stop/Reset - 
cumulatief - flyback - countdown met re-
gelbare alarmtoon, omschakelbare tijds-
aanduiding. 175x130x40/90 mm, 390 g, 
ABS-kunststof behuizing. 
99 130 4507   Stuk 110,74 134,—

Hanhart Tafelstopwatch 
“Mesotron”

Analoge kwartsgestuurde tafel- en muur-
stopwatch. Met lichtgevende wijzers.   
Functies: Start/Stop/Addition/Reset. 
175x130x40/95 mm, ca. 375 g, incl. batte-
rij 1,5 V mignoncel (AA). 
99 130 6705   Stuk 127,27 154,—
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 4 Goed zichtbaar dankzij het 
grote LED-display
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Levering:
•    1x intervaltimer
•    1x adapter
•    1x afstandsbediening 
99 282 2408   Stuk 211,57 256,—
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Bijpassende accessoires 
in de online shop:
sport-thieme.nl
Thermisch papier

6 
Nieuw!  Sport-Thieme Timer 
“Counter”

Instapmodel voor tijdmeting tijdens stati-
on- en circuittraining. Met countdown en 
countup-functie. Magneet voor bevesti-
ging aan geschikte metalen voorwerpen. 
80x55x17 mm, 300 g. 
99 291 0303   Stuk 11,16 13,50

7 Nieuw!  Sport-Thieme Timer 
“Time Session”

Chrono met plastic kast en rubberen rand 
voor optimale bediening. Met tijdindica-
tie, wekker, aftellen en aftelfunctie. Mag-
neet aan de achterkant van de behuizing. 
LxBxH: 80x65x16 mm, 700 g. 
99 291 0101   Stuk 13,64 16,50
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Gymboss Interval Timer
Deze timer heeft een ingebouwde count-
down-timer en een stopwatch-functie. 
Handmatige modus maakt herhaling met 
tussenpozen mogelijk. Tot 99 intervalher-
halingen, schokbestendig en spatwater-
dicht. Batterij (1x AAA) niet inbegrepen. Lx-
BxH:4,5x5,7x1,3 cm 
99 107 6804   Stuk 18,97 22,95
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