Technologia pomiaru i ważenia
seca: jakość na lata

Oferta promocyjna
na wagi medyczne

Oferta ważna od 1.6.2019ważna
do 12.7.2019
do 30.11. 2020r.

u i ważenia
a

Jakość produktu jest rozpoznawalna
na pierwszy rzut oka. Urządzenia są
zaprojektowane tak, aby wytrzymać
wiele pomiarów pacjentów i nadal
działać tak precyzyjnie i bezpiecznie
jak pierwszego dnia.
W skrócie: produkty seca są trwałe i
warto je kupić w promocyjnej cenie.
do każdej wagi opakowanie alkoholowych
rane do dezynfekcji powierzchni
4 wybchusteczek
wagi Velox Duo Wipes - Gratis!
medyczne

seca 799 + seca 220

Waga kolumnowa
z funkcją BMI
termin realizacji: 1-2 dni roboczych
+ Niezależny wybór miejsca
użytkowania, ze względu na baterie
+ Funckja BMI

+ Łatwa w transporcie dzięki
wbudowanym kółkom

+ Ekonomiczny i tani w utrzymaniu
ze względu na niskie zużycie energii

+ Dzięki wzrostomierzowi seca 220
można określić zarówno wysokość,
jak i ciężar w jednym kroku,
oszczędzając czas
Nośność

200 kg

Podziałka

100 g < 150 kg > 200 g

Funkcje

TARA, HOLD, BMI,
automatyczne wyłączanie

Wymiary
(S x W x G)

294 x 831 x 417 mm

Waga netto

7 kg

1861,92 pln brutto

1690 pln brutto
1390 pln
brutto
1290
pln brutto

seca 956

Wagi przeznaczone
do ważenia na
siedząco
termin realizacji: ok. 14 dni roboczych

+ Proste rozwiązanie dla osób
niepełnosprawnych

+ Odchylane podłokietniki i oparcia
na stopy dla wygodnego
zajmowania ozycji
+ Blokady kółek dla bezpiecznego
siadania i wstawania
+ Intuicyjny panel sterowania dla
łatwej obsługi wagi

Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy.

+ Najważniejsze funkcje dla
maksymalnej korzyści
Nośność

200 kg

Podziałka

100 g

Funkcje

TARA, HOLD,
automatyczne wyłączanie

Wymiary
(S x W x G)

563 x 897 x 956 mm

Waga netto

22,4 kg

2963,52 pln brutto
2990 pln brutto

2790
pln brutto
2690 pln brutto
seca 834

seca 875

Elektroniczna waga
niemowlęca do
użytku także jako
waga płaska dla
dzieci stojących

Płaska waga do
mobilnego użytku

termin realizacji: ok. 14 dni roboczych

termin realizacji: 1-2 dni roboczych

+ Waga niemowlęca i płaska do
ważenia dzieci w jednym

+ Szeroka platforma dla dużej
stabilności

+ Funkcja Breast Milk Intake
(pokazuje ilość wypitego przez
dziecko mleka)

+ Długotrwałe zasilanie bateryjne do
łatwego użytku

+ Proste zdejmowanie szalki z
podstawy

+ Lekka i łatwa do transportowania,
opcjonalnie z torbą transportową

201261600019

Rezerwujemy prawo do wprowadzenia zmian i modyﬁkacji.

+ Bardzo lekka i łatwa w przenoszeniu
Nośność

20 kg

Nośność

200 kg

Podziałka

10 g < 10 kg > 20 g

Podziałka

200 g

Funkcje

TARA, BMIF, HOLD,
przełączanie zakresów
ważenia, automatyczne
wyłączanie

Funkcje

automatyczne
wyłączanie, włączanie
przez nastąpnięcie

Wymiary
(S x W x G)

552 x 156 x 341 mm

Wymiary
(S x W x G)

321 x 60 x 356 mm

Waga netto

2,5 kg

Waga netto

4 kg

980,64 pln brutto

870,48plnplnbrutto
brutto
890
650
690 pln
pln brutto
brutto
Prosimy o kontakt:

850 pln brutto

790
brutto
740 pln
pln brutto
Kontakt z nami:

Heritage-Medical
grupa e-promo
type in your contact
infoswagi
hereprofesjonalne

1.+48 660 983 574, +48 12 263
2.
biuro@heritage-medical.pl
3.
4.
urzadzenia-medyczne.com.pl
5.
6.

73 27

Precyzja dla zdrowia
seca.com

