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Kontrola wagi dziecka w domu

Tanita – Japo ska jako
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Opis produktu
Niezwykle elegancka i praktyczna waga pediatryczna, do
kontroli masy cia a dzieci do 20 kg. Dok adna i wiarygodna
w pomiarze, pozwala ledzi zmiany wagi dziecka podczas
jego rozwoju. Waga charakteryzuje si doskonale g adkim
wyko czeniem tak by nie uszkodzi delikatnej skóry
Twojego maluszka. Kompaktowa, stabilna budowa oraz
brak ruchomych elementów gwarantuj bezpieczne
wa nienie ruchliwych dzieci.
Urz dzenie wyposa one jest w funkcj
TARA,
umo liwiaj
„wtarowanie” rzeczy (np. kocyka) z którymi
wa one jest dziecko, tak by móc pozna jego dok adn
wag . Funkcja Recall pozwana na podgl dni cie
ostatniego wa enia po czasie, tak wi c zanim zostanie
odczytany pomiar mo na spokojnie odnie
dziecko
w bezpieczne miejsce, a potem odczyta i zapisa wynik.

Specyfikacja:
› Maksymalna no no – 20 kg
› Dok adno wa enia – 10g
Funkcje wagi:
› TARA – umo liwia wtarowanie np. kocyka
› Recall – podgl d ostatniego pomiaru
› Automatyczne wy czanie wagi
› Lo – informacja o wyczerpywaniu si baterii
Dane techniczne:
› Zasilanie bateryjne
4 baterie R6 AA (baterie za czone w dostawie)
› Wy wietlacz LCD, wysoko cyfr 28mm
› Obudowa z tworzywa atwa do utrzymania
w czysto ci.

Waga dopracowana w ka dym detalu, np. posiada
wg bienia na palce umo liwiaj ce bezpiecznie
przeniesienie wagi, natomiast samoczynne wy czanie, po
dokonanym pomiarze, zapewni d ugie u ytkowanie na
jednym komplecie baterii.
Waga polecana do u ytku domowego do codziennej
kontroli wagi Twojego dziecka.
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