Compre um produto Fluke…

e receba outro
GRÁTIS!

Nível 1

Gaste entre 100,00 € – 549,99 €
e escolha uma destas ferramentas

C25

Nível 2

Nível 3

Gaste entre 550,00 € – 999,99 €

Gaste entre 1.000,00 € – 1.449,99 €

e escolha uma destas ferramentas

ProTool Kit IS40

T150

117

e escolha uma destas ferramentas

325

175

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Gaste entre 1450,00 € – 3499,99 €

Gaste entre 3.500,00 € – 5.999,99 €

Gaste mais de 6000,00 €

e escolha uma destas ferramentas

e escolha uma destas ferramentas

e escolha uma destas ferramentas

GOLD SUPPORT

1 ano de serviço
de assistência
Gold

8845

para DSX-5000, DSX-8000
ou DSX-8000-NW

T6-1000 PRO

A3001FC

87V IMSK

MS-PoE-Kit
FLK-LENS/TELE2*

FLK-LENS/WIDE2*

Para conhecer mais detalhes e os presentes adicionais disponíveis
para cada nível de aquisição, consulte a página seguinte e visite

www.fluke.pt/freefluke

Promoção válida de 1 de setembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021
As quantias gastas excluem IVA

*Compatível apenas com câmaras termográficas Ti300+,
Ti401Pro, Ti480 Pro, TiX501 ou TiX580

Compre um produto Fluke…

e receba outro GRÁTIS!
Escolha o seu presente a partir desta lista completa.

NÍVEL 1
100,00 € – 549,99 €

· Kit para pendurar medidores TPAK
· Mala de transporte flexível C25

· Detetor de tensão 2 AC VoltAlert
· ProTool Kit IS40

NÍVEL 2

· Kit de chave de parafusos com isolamento, 7 unidades,

· Multímetro True-RMS 117
· Peças de substituição de encaixe DSX-PLA004 5KIT

Se o valor do produto for entre

Se o valor do produto for entre

1000 V, IKSC7

550,00 € – 999,99 €

· Verificador de tensão e continuidade T150

NÍVEL 3

· Kit básico de ferramentas de alicate e chave de parafusos

Se o valor do produto for entre

com isolamento IKST7

TM

· Multímetro digital True-RMS 175
· Kit de sonda e toner IntelliTone Pro-200LAN

1.000,00 € – 1.449,99 €

· Pinça amperimétrica True-RMS 325

NÍVEL 4

· Verificador elétrico T6-1000 PRO
· Software TruTest TRUTEST-ADV
· Multímetro digital True-RMS 179

· Verificador de cabo PoE Microscanner MS-PoE
· Módulo de corrente iFlex™ CA sem fios A3001FC
· Pinça amperimétrica True-RMS 375 FC

· Kit de serviço de multímetro industrial 87V IMSK
· Multímetro para isolamentos 1587 FC
· Pinça amperimétrica True-RMS 376 FC
· Kit profissional PoE Microscanner MS-PoE-KIT

· Calibrador de temperatura e termómetro 1551A "Stik"
· Kit de pinça de corrente iFlex™ CA sem fios A3001 FC KIT
· Teleobjetiva 2x FLK-LENS/TELE2
· Lente grande angular FLK-LENS/WIDE2

· Kit de resolução de problemas DMM

· Multímetro de precisão de 6,5 dígitos, 240 V 8845A
· Teleobjetiva 2x FLK-LENS/TELE2
· Lente grande angular FLK-LENS/WIDE2

Se o valor do produto for entre

1.450,00 € – 3.499,99 €

NÍVEL 5
Se o valor do produto for entre

3.500,00 € – 5.999,99 €

87-5+Pinça 325+ Etester T6-1000+TPT T150

NÍVEL 6
Se o valor do produto for de

6000,00 € ou superior

· 1 ano de serviços Gold para DSX-8000 ou
DSX-8000-NW

· 1 ano de serviços de assistência Gold para DSX-5000
· Conjunto de adaptadores DSX CAT 6A DSX-PC6AS com

MT-8200-60-KIT

entradas de cabo de ligação CAT 6A blindadas

Como receber a sua ferramenta grátis da Fluke.
1. Gaste 100 € ou mais em qualquer produto Fluke elegível entre
1 de setembro de 2021 e 15 de dezembro de 2021.

· As compras deverão ser feitas a partir de um distribuidor Fluke autorizado.
· É necessário o comprovativo de venda sob a forma de um recibo ou fatura únicos. Os recibos
de entrega ou notas/confirmações de encomendas não são aceitáveis como comprovativo de
compra.
· Apenas os produtos Fluke IG, Fluke Calibration ou Fluke Networks são elegíveis para esta promoção.

2. Troque a sua oferta online! Visite: www.fluke.pt/freefluke.
3. Receba e desfrute da sua nova ferramenta Fluke!
* Sujeito a termos e condições adicionais. Consulte os termos e condições em www.fluke.pt/freefluke.

Para mais informações, visite: www.fluke.pt/freefluke
Promoção válida de 1 de setembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021
As quantias gastas excluem IVA
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