seca 336

seca 336

Opcjonalny elektroniczny
wzrostomierz seca 234

upraszam ważenie i mie-

| stacjonarna lub mobilna waga do ważenia niemowląt i małych dzieci
możliwość zamontowania opcjonalnej wzrostomiarki
medyczna waga z legalizacją

Produkt
Opis 2018

rzenie.

Dane

techniczne

Waga dla niemowląt seca 336
Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach,
przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych.

• Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą.
• Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi.
• Opcjonalna miarka do mierzenia długości dzieci z statecznym
ogranicznikiem głowy i ruchomym organicznikiem nóg.
• Uchwyt po stronie wyświetlacza do bezpiecznego przenoszenia wagi.
• Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii
dostarczone razem z wagą w pakiecie.
• 4 regulowane punkty podparcia wagi.
• Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa
sztucznego ABS
• Wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją HOLD - pozwala
najpierw zająć się dzieckiem, a później zanotować wynik ważenia.
• Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA, niezależnie od pieluch
albo miękkiej podkładki.

Obciążenie maksymalne

20 kg

Zakres TARA

20 kg

Działka elementarna

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Wymiary powierzchni ważącej
(szer. x wys. x głęb.)

5g <10kg > 10g
650 x 110 x 308 mm
645 x 40 x 290 mm

Temperatura pracy

+10 °C do +40 °C

Wymiar wyświetlacz

90 mm x 28 mm

Wyświetlacz / Wysokość cyfr
Waga własna

Infantrometr - opcja
Zasilanie elektryczne
Funkcje
Gwarancja

24 miesiące

Akcesoria

seca 232 n
seca 234
seca 428

LCD / 20 mm

3,7 kg bez wzrostomierza

35-80 cm / podziałka 1mm
elektroniczny lub analogowy

6 baterie typu R6, zasilacz (opcjonalnie)
TARA, HOLD, automatyczne
wyłączanie

Analogowy wzrostomierz do wag niemowlęcych seca 336 i
oraz seca 336. Nr Art.: 232 1717 008

Cyfrowy wzrostomierz do wag niemowlęcych seca 336 i oraz
seca 336. Nr Art.: 234 1717 009
Torba do transportu wag niemowlęcych seca 336
Nr Art.: 428 0000 009

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl
urzadzenia-medyczne.com.pl
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