• Poręczna i lekka do mobilnego
użytku w medycynie.
• Wygodna szalka pomiarowa.
• Duży, czytelny wyświetlacz LCD.
• Niezawodne wyniki dzięki funkcji
amortyzacji.
• Opcjonalnie ze wzrostomiarką
seca 232.

www.wagi-medyczne.pl
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Elektroniczna niemowlęca
waga przenośna
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Prospekt produktu

seca 336:
Niemowlęca waga do mobilnego użytku
z funkcją amortyzacji ruchów.
owoczesne technologie przydają się tylko wtedy, jeżeli zdają egzamin w
życiu codziennym. Elektroniczną wagę dla niemowląt seca 336 wyposażono

we wszystkie niezbędne detale, ułatwiające codzienne obowiązki w gabinetach
lekarskich i szpitalach: jest ona prosta w obsłudze, przenośna i trwała, a jednocześnie spełnia wszystkie wymogi stawiane idealnej wadze stosowanej w pediatrii.

Poręczna, lekka i przenośna
waga stosowana w placówkach
służby zdrowia.

Duża szalka oraz czytelny
wyświetlacz LCD gwarantują
wygodę obsługi.

Automatyczna amortyzacja to
wiarygodne wyniki ważenia.

Masa własna urządzenia wynosi tylko 3,4 kg,

Dużo miejsca dla wygody – w dużej i

Stuprocentowa precyzja w każdej sytuacji:

co sprawia, że jest ono prawdziwym liderem

wygodnej szalce wagi seca 336 niemowlę

Bardzo czuła technologia ważenia i specjal-

wagi lekkiej w swojej klasie. Umieszczony z

jest bezpieczne. Większe niemowlęta i

na amortyzacja firmy seca sprawiają, że

boku uchwyt ułatwia transport. Inne praktycz-

mniejsze dzieci można ważyć w pozycji

wysoki poziom dokładności pomiarów to

ne cechy: waga jest płaska, a więc zajmuje

siedzącej. Zmierzona wartość pojawia się

w przypadku wagi seca 336 oczywistość.

niewiele miejsca, można ją np. przechowy-

na jasnym wyświetlaczu LCD i pozostaje

Nawet jeśli niemowlęta są niespokojne.

wać w szufladzie stołu do przewijania. Jako

na nim przez dwie minuty. Automatyczne

opcję można nabyć torbę seca 428, która

wyłączanie to gwarancja energooszczędnej

umożliwia bezpieczne przechowywanie wagi

pracy urządzenia.

w czasie podróży.

Opcjonalnie ze
wzrostomiarką 232.
Po zamontowaniu opcjonalnej wzrostomiarki seca 232 do wagi dla niemowląt
seca 336 utworzona zostaje kompaktowa
stacja do pomiaru masy i długości ciała
niemowląt.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Dane techniczne
•

Nośność: 15 kg

•

Podziałka: 10 g

•

Wymiary (szer. x wys. x gł.):
638 x 115 x 300 mm

Opcjonalna wzrostomiarka umożliwia jednoczes-

•

ne ważenie i mierzenie niemowląt.

Wymiary powierzchni wagowej
(szer. x wys. x gł.): 595 x 50 x 255 mm

•

Waga własna: 3,4 kg

•

Zasilanie: bateryjne / opcjonalnie
przez zasilacz

•

e-promo wagi profesjonalne
ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków
tel. +48 12 263 73 27, tel. kom. 793 930 812
e-mail: biuro@e-promo.com.pl
www.wagi-medyczne.pl

Funkcje: TARA, HOLD,
automatyczne wyłączanie

•

Opcjonalnie: wzrostomiarka seca 232,
pozycjoner głowy seca 419, zasilacz
seca 447, torba transportowa seca 428

•

Klasa dokładności:
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