
seca 354
Elektroniczna waga  
niemowlęca z funkcją  
Breast-Milk-Intake 

• Funkcja Breast-Milk-Intake. 

• Łatwe oddzielanie szalki  

 od podstawy.

• Waga dla niemowląt i waga  

 płaska dla dzieci w jednym.

• Mobilna i wytrzymała  

 podczas transportu. 
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seca 413seca 414

Szalka odłącza się od podstawy za jednym  
naciśnięciem przycisku.

Bezpieczeństwo i ochrona. 

W szalce seca 354 można bezpiecznie i  
wygodnie ważyć niemowlęta. Zaokrąglona  
forma szalki z lekko podwyższonymi ścian-
kami bocznymi, gwarantuje bezpieczeństwo. 
Dzięki funkcji Breast-Milk-Intake można 
określić ilość mleka spożywanego przez 
niem owlę podczas karmienia. Za pomocą 
jednego przycisku, można zapisać przed 
karmieniem wagę niemowlęcia, która jest 
odejmowana podczas ponownego  
ważenia od aktualnej wagi.

Waga dla niemowląt i waga  
płaska dla dzieci w jednym.

Wystarczy jeden ruch aby zmienić wagę dla  
niemowląt w wagę płaską o nośności 20 kg:  
Przez naciśnięcie przycisku zwalnia się po-
łączenie między szalką i podstawą. Stabilne 
połączenie między szalką i podstawą umożli-
wia bezproblemowe podnoszenie oraz
bezpieczny transport wagi.

Łatwa obsługa dzięki  
czytelnym przyciskom.

Łatwa obsługa seca 354 jest możliwa dzięki 
intuicyjnym przyciskom. Funkcja HOLD  
umożliwia po zważeniu uprzednie zajęcie  
się niemowlęciem a dopiero potem odczyta-
nie wyniku. Dzięki funkcji TARA, pieluchy lub 
miękkie podkładki są odejmowane od  
wagi całkowitej.

seca 354 

Dane techniczne
• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  
 552 x 156 x 332 mm
• Ciężar własny: 3 kg
• Zasilanie: Baterie
• Funkcje: TARA, auto-HOLD, BMIF,  
 przełączanie jednostek pomiaru kg/lbs
• Klasa dokładności: 

seca 354:
Niezawodna ochrona dla  
prawidłowego rozwoju.

Odżywianie odgrywa ważną rolę podczas zdrowego rozwoju noworodka. 
Dzięki nowej wadze dla niemowląt seca 354, można codziennie za pomocą 

jednego przycisku kontrolować, ile mleka wypiło niemowlę podczas karmienia. 
Dzięki temu, seca oferuje najbardziej niezawodne narzędzie do kontroli odżywia-
nia niemowląt. Waga seca 354 jest więc idealnym rozwiązaniem dla rodziców, 
którzy chcą w domu skontrolować ilość wypitego mleka przez ich niemowlę.

Mobilna i wytrzymała  
podczas transportu.

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja czyni 
wagę seca 354 narzędziem pracy również  
dlatych, którzy w celu zapewnienia zdrowia  
dzieci muszą być mobilni. Energooszczędna
bateria – do 20 000 ważeń na jednym zesta-
wie baterii – waga zyskuje niezależność
od lokalizacji. Praktyczna, opcjonalna torba 
seca 414 z paskiem na ramię ułatwia mobilne 
stosowanie wagi. 
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