seca 336
Przenośna
waga niemowlęca
Elektroniczna
waga
łatwa
do utrzymania
w czystości
niemowlęca
III klasa
waga
legalizowana,

• Poręczna i lekka do mobilnego użytku medycznego.
• Płaska i szeroka szalka.
• Bardzo czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD.
• Opcjonalny cyfrowy wzrostomierz seca 234 lub
analogowy seca 232 n.

seca 336
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optymalizacja
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seca 336:
Wysoka jakość oraz łatwe i szybkie użytkowanie z czytelnym wyświetlaczem.
‣ Nowoczesna technologia jest pomocna tylko wtedy, gdy działa w praktyce.
Elektroniczna waga niemowlęca seca 336 ma wszystkie funkcje potrzebne

do ułatwienia codziennego obciążania w gabinetach lekarskich i szpitalach.
Prosta w użyciu, mobilna i trwała. Dokładność i nośność spełnią wszystkie
wymagania pediatrów.
Lekka i poręczna do mobilnego użytku
medycznego.

Wygodna obsługa i czytelny
wyświetlacz LCD.

Szybszy proces pomiarowy jest wygodniejszy dla dziecka i pielęgniarki.

Waży tylko 3,7 kg i jest dlatego jest bardzo lekka.

Przestronna, płaska szalka zapewnia dziecku

seca 336 i jest wyposażona w specjalny system

nie. Innym praktycznym rozwiązaniem jest płaski

położone na szalce szybko mierzymy i ważymy

pomiary, nawet gdy dziecko jest niespokojne.

Uchwyt zintegrowany z boku ułatwia przenosze-

i zajmujący mało miejsca kształt, który pasuje np:
do szuflady przewijaka. Do użytku mobilnego

waga może być bezpiecznie transportowana w
torbie seca 428.

Z lub bez wzrostomiarki, seca 336 nadaje się do trans-

komfort i bezpieczeństwo. Dzięci wygodnie

z medyczną precyzją. Większe dzieci mogą sie-

dzieć w trakcie ważenia. Pomiar jest wyświetlany
na jasno oświetlonym wyświetlaczu LCD, na
którym pozostaje do dwóch minut.

Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD.

portu, dzięki rączce i niskiej masie własnej.

tłumienia, który natychmiast wykonuje dokładne
W połączeniu z opcjonalną wzrostomiarką elektroniczą seca 234 lub analogowym seca 232 n,
waga umożliwia pomiar masy i długości przy
jednej okazji.

Elektroniczny wzrostomierz z czytelnym wyświetlaczem
upraszcza pomiar długości.

Dane techniczne
•

Nośność: 20 kg

•

Wymiary powierzchni ważącej

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

•

•
•
•

Kontakt z nami:
Heritage-Medical grupa e-promo wagi profesjonalne

+48 12 263 73 27, +48 793 930 812
biuro@heritage-medical.pl

201133617018

•

urzadzenia-medyczne.com.pl

Podziałka: 5 g < 10 kg > 10 g

(szer. x wys. x głęb.): 650 x 110 x 308 mm
Masa Własna: 3,7 kg
Zasilanie: bateryjne /

opcjonalnie przez zasilacz
Klasa dokładności: 

Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD,

automatyczne przełączanie zakresów ważenia, amortyzacja, automatyczne wyłączanie,

•

potwierdzanie

Opcjonalnie: stoliki seca 403 i seca 402,

cyfrowy wzrostomierz seca 234, analogowy
wzrostomierz seca 232 n, zasilacz, futerał
seca 428
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