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החוטש הקירס תשרדנ

םייתקלחמ/םיידרשמ םיקרוס
 תוהובג תויוריהמב ,ההובג תימוי תומכב הקירס םירשפאמ םיידרשמ םיקרוס
 רשפאמ םיקרוסה ןווגמ .הקירסה ירחא םיכמסמ דוביעל תונווגמ תויורשפאבו
 םימושייה לוצינ וא םיידועי םימושייב בוליש .חולה תושירדל תקיודמ המאתה
 םיקרוסה םע םיקפוסמה
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 ,םיכמסמ ןיזמ םע ,ינועבצ סקלפוד A3 קרוס
 80 לש הקירס בצק רשפאמה ,USB רוביחב
 תחטבהל Ultrasonic תיגולונכט .הקדב םיפד
תוהובג תויוריהמב תמלשומ הנזה תונימא

 קשממב יתקלחמ םיכמסמ קרוס
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 הכימתה םע דחי ,לופכה קשממה
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