700
711

Mechaniczna waga kolumnowa
z przesuwnymi odważnikami na
wysokości wzroku 

• Bardzo duże obciążenie
maksymalne do 220 kg dla
wyjątkowo otyłych pacjentów.
• Obszerna, niska platforma.
• Prosta w obsłudze i łatwa w
odczycie dzięki wskaźnikowi
na wysokości wzroku.
• Trwała kostrukcja z żeliwną
podstawą.
• Rolki transpotrowe do
mobilnego użytku.

www.wagi-medyczne.pl
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seca 700
711:
Precyzja i jakość z charakterem.

A

bsolutna precyzja i bezusterkowa technika to niezbędne cechy wagi, która
wykorzystywana jest w profesjonalnej codziennej opiece zdrowotnej.

Wypróbowana waga kolumnowa z charakterystycznymi belkami z przesuwnymi
obciążnikami znajdującymi się na wysokości oczu pozyskała dobrą opinię właśnie
dzięki tym cechom – głównie w praktyce medycznej. Ulepszony obecnie i zmo-

dernizowany model seca 700
711 ma większe obciążenie maksymalne, wynoszące
220 kg, jest łatwiejszy w obsłudze i ładniej wygląda, a dzięki temu ma idealne
właściwości potrzebne we współczesnej medycynie ogólnej, wewnętrznej oraz
w doradztwie żywieniowym.

Duże obciążenie maksymalne
i obszerna platforma.

Prosta obsługa i odczyt
wartości ze znajdującego się na
wysokości wzroku wskaźnika.

Solidna, żeliwna konstrukcja i
wbudowane rolki transportowe.

220 kg seca 700
711 została stworzona specjalnie

Wartości znajdują się po obu stronach

Podstawa seca 700
711 wykonana jest z żeliwa i

pacjentów. Chcąc zapewnić jak najdłuższy

skali, więc wagę można obsługiwać stojąc

wanie. Warstwa specjalnego lakieru na

Ze swoim maksymalnym obciążeniem do

z myślą o ważeniu osób z nadwagą i otyłych
czas eksploatacji wagi, szczególnie dużo

uwagi poświęcono wysokiej jakości wykończenia – dopracowanego w najmniejszych
szczegółach. Nisko zawieszona, obszerna

platforma ułatwia wejście na seca 700
711. Zabezpieczająca przed poślizgnięciem się gumowa

wygodnie umieszczonej na wysokości oczu
zarówno na niej, jak i przed nią. Duże cyfry

ułatwiają szybkie odczytanie wyniku ważenia.
Specjalne zabezpieczenie skutecznie

uniemożliwia ścieranie cyfr skali, nawet
przy wieloletnim użytkowaniu wagi.

zniesie nawet najbardziej intensywne użytkomechanizmie podparcia chroni przed we-

wnętrzną korozją, a tym samym zapewnia
precyzyjne wyniki przez długi czas. Mimo
kompaktowej konstrukcji wagę można w

prosty i szybki sposób przesunąć na rolkach

transportowych do miejsca, w którym ma być
stosowana. Zamontowanie teleskopowego

okładzina o rowkowatej strukturze dodatkowo

wzrostomierza seca 220 umożliwia jedno-

dba o stabilną pozycję pacjenta. Ważenie

czesne wykorzystanie seca 700
711 do ważenia i

staje się dużo bardziej wygodne, zarówno dla

mierzenia, co pozwala zaoszczędzić czas.

pacjenta jak i dla lekarzy i pielęgniarek.

seca
Szeroka i płaska budowa platformy ułatwia wejście
na wagę i stabilną pozycję w czasie ważenia.

Opcjonalny wzrostomierz
seca 220 umożliwia

jednoczesny pomiar wagi i
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

wzrostu.

Dane techniczne
•

Nośność: 220 kg

•

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

•

•
•
•

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

711
700

•
•

Podziałka: 100 g

520 x 1.556 x 520 mm

Wymiary platformy (szer. x wys. x gl.):
335 x 80 x 345 mm

Masa własna: 21,7 kg

Funkcje: ustawienie punktu zerowego
Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220
Klasa dokładności: 
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