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seca 336
Balanças móveis  
digitais para bebês 

• Leve e de fácil manuseio.

• Plataforma confortável.

• Visor LCD de fácil leitura.

• Resultados fiáveis devido ao sis- 

 tema automático de estabilização.

• Barra de medição opcional  

 seca 232.



Facilidade de funcionamento com 
plataforma de grandes dimensões 
e visor LCD de fácil leitura.

O bebê sente-se bem e seguro no plata-
forma de pesagem extra-larga e confortável 
da seca 336. Os bebês maiores ou as 
crianças pequenas podem ser pesados em 
posição sentada. O peso é apresentado no 
visor bem iluminado e o desligar automático 
assegura um funcionamento econômico  
em termos de energia.

seca 336 

Dados técnicos
• Capacidade: 15 kg
• Graduação: 10 g
• Dimensões (LxAxP): 638 x 115 x 300 mm
• Dimensões/tabuleiro (LxAxP):  
 595 x 50 x 255 mm
• Peso: 3,4 kg
• Alimentação: pilhas/adaptador de  
 corrente opcional
• Funções: TARE (TARA), HOLD (Estabilizar),  
 desligar automático 
• Opcional: barra de medição seca 232,  
 posicionador de cabeça seca 419,  
 adaptador de corrente seca 447,
 adaptador de corrente com modo de  
 comutação seca 400,  
 estojo de transporte seca 428
• Classe de aprovação:

 


A barra de medição opcional permite a pesagem e 
medição num só passo.

seca 336:
A balança para bebês com
sistema de estabilização especial.

A tecnologia moderna apenas pode ser útil se passar nos testes da vida 
cotidiana. A balança digital seca 336 tem tudo necessário para seus  

bebês e para facilitar sua rotina: confortável, simples de utilizar, fácil de  
transportar e resistente, cumprindo todos os pré-requisitos de uma balança 
pediátrica ideal.

Resultados fiáveis devido  
ao sistema automático de  
estabilização.

Precisão absoluta em todas as situações:  
equipada com tecnologia de pesagem  
altamente sensível e com o sistema de  
estabilização especial seca, os resultados 
exatos são óbvios para a seca 336. Mesmo 
quando os bebês estão muito inquietos.

20
11

33
63

20
14

Re
se

rv
ad

o 
o 

di
re

ito
 a

 a
lte

ra
çõ

es
.

Barra de medição opcional 
seca 232.

Quando equipada com a barra de medição 
opcional seca 232, a balança para bebês 
seca 336 torna-se uma estação de pesa-
gem e medição combinada, economizadora 
de tempo.

Leve e de fácil manuseio.

Com um peso de apenas 3,4 kg, esta  
balança é um verdadeiro peso-leve na sua  
classe. A alça integrada lateral facilita o seu  
transporte. Outra característica prática é o 
seu design plano e, portanto, economizador 
de espaço, o que facilita, por exemplo, o ar-
mazenamento da balança na gaveta de uma 
mesa de trocas para bebês. Pode ser emba-
lada de forma segura para ser transportada 
no estojo de transporte opcional seca 428.

seca Precisão para Saúde Importação e Exportação Ltda. • Rua Matrix, 200 – Centro Empresarial Capuava
06714-360 Cotia, São Paulo • Brasil • telefone +55-11-4702-9300 • www.seca.com
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