
 

Produkt Waga kolumnowa seca 704 z wzrostomierzem. 

Elektroniczna waga osobowa z bezprzewodową transmisją danych przeznaczona 
do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, 
zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III. 

Opis 2016 

 

� Duże dopuszczalne obciążenie wynoszące 300 kg i obszerna platforma 
umożliwiają łatwe ważenie osób z poważną nadwagą. 

� Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą 

� Łatwe i proste przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom 
transportowym. 

� Żeliwna podstawa. 

� Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub 
lekarza/pielęgniarki. 

� Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i 
wzrostu do systemu bazy danych szpitala z bezpłatnym 
oprogramowaniem. 

� Po odciążeniu wagi, dzięki funkcji HOLD można najpierw zająć się 
pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia 

� Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii 
dostarczanych w pakiecie z wagą. 

� 4 regulowane podgumowane punkty podparcia. 
� Szybka ocena stanu odżywienia dzięki funkcji BMI. 

Dane 
techniczne 

Obciążenie maksymalne 150 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2) 

Działka elementarna 50 g (zakres 1), 100 g (zakres 2) 

Zakres TARA 300 kg 

Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 360 x 930 x 520 mm 

Wymiary, platforma (szer. x wys. x 
głęb.) 

335 x 80 x 345 mm 

Wysokość cyfr 25 mm 

Wysokość odczytu 930 mm 

Temperatura pracy +10C - + 40C  

Masa własna 14,9 kg 

Zasilanie elektryczne 
6 baterii typu R6, zasilacz (opcja), 
Czas pracy na akumulatorach 40h 

Znak zgodności CE 0109, 0123 

Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 
93/42/EWG 

klasa I 

Instrukcja obsługi w jęz. polskim tak 

Funkcje 

TARA, Pre-TARA, matka/dziecko, 
HOLD, BMI, automatyczne 
wyłączanie, regulowana funkcja 
amortyzacji, SEND/PRINT 

Gwarancja 24 miesiące 

 



 

Akcesoria seca 101 Oprogramowanie seca emr flash 101 

seca 264 
Stadiometr z bezprzewodową transmisją danych, zakres 
pomiaru 30 do 220 cm, działka elementarna: 1 mm Nr Art.: 
264 1900099 

seca 466 
Drukarka bezprzewodowa, wydruk możliwy na papierze 
termicznym lub na etykietach, Nr Art.: 460 0000 009 

seca 465 
Drukarka bezprzewodowa, wydruk możliwy na papierze 
termicznym, Nr Art.: 466 0000 009 

seca 447 
Zasilacz z wtyczką 230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA, Nr art.: 
4470000009 

 


