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seca 704
Balança de coluna digital  
com capacidade até  
250 kgs 

• Ligação à rede através da  

 tecnologia seca 360º wireless.

• Balança seca precisa e  

 extremamente robusta com  

 capacidade até 250 kgs.

• TARA, Pré-TARA, BMI, HOLD,  

 Auto-HOLD e Função mãe/bebé.

• Estadiómetro opcional que expande  

 a balança para uma estação  

 de medição.

Integração com EMR



seca 704 

Dados Técnicos 
• Capacidade: 250 kg
• Graduação: 100 g
• Dimensões (LxAxP): 360 x 930 x 520 mm
• Plataforma (LxAxP): 335 x 80 x 345 mm
• Peso: 14.9 kg 
• Alimentação: pilhas, adaptador (opcional)
• Transmissão de Dados:  
 tecnologia seca 360° wireless
• Funções: TARA, Pré-TARA, função mãe/bebé,  
 HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,  
 amortecimento, desligar automático,  
 SEND/PRINT
• Opcional: estadiómetro seca 220 e seca 224,  
 transformador seca 447,  
 e transformador seca 400
• Classe de Calibração: 
• Sistema compatível com impressora  
 avançada 360º wireless seca 466,
 impressora 360º wireless seca 465,  
 software seca analytics 105,
 adaptador USB 360º wireless seca 456.

seca 704:
Um talento multifacetado 
com capacidade de rede.

Pesar crianças pequenas e pacientes obesos – a nova seca 704 pode fazer tudo.
Especialmente quando é preciso obter o BMI e a altura. Neste caso tem duas 

hipóteses: integrar um estadiómetro ou receber os dados transmitidos sem fios a 
partir de um estadiómetro separado. E tudo o que a seca 704 pesa, mede e calcula 
é eficazmente transmitido através da tecnologia seca 360º wireless para o software 
seca analytics 105 no seu PC, para a avançada impressora 360º wireless seca 466 
ou para a impressora sem fios 360º wireless seca 465. É como desejar.

Com capacidade de 250 kg
tudo é possível.

Pacientes super pesados ou obesos podem 
Facilmente, de uma forma segura, subir  
para a larga plataforma da seca 704. Nada 
treme ou vibra. Nada ameaça uma pesagem 
segura, graças à base sólida de aço e ao 
tapete anti-derrapante.

A função BMI simplifica  
o seu trabalho.

Devido especialmente à função BMI a seca 
704 é o seu melhor assistente. Ajuda até a 
determinar a altura do paciente, mecanica-
mente através do estadiómento opcional 
totalmente integrado seca 220 e seca 224,  
ou digitalmente através dos estadiómetros 
sem fios seca 264 e seca 274. Os resultados 
são enviados para a balança, que depois 
calcula o BMI através do peso e altura do 
paciente. 

Pre-TARA, função mãe/
bebé, HOLD e Auto-HOLD 
poupam tempo.

Quer deduzir um resultado, por exemplo,
o peso da roupa do paciente? Use a  
função Pre-TARA. Quer pesar uma  
criança nos braços da mãe? Faça-o  
com a função mãe/bebé. Precisa guardar 
os resultados rapidamente para os ler 
depois? Opte pela função HOLD, E se 
desejar, a função auto-HOLD pode ser 
ativada no menu. 

Trasmissão de medições sem 
erros e sem papel.

Com a tecnologia seca 360º wireless a seca 704 
pode transmitir os resultados para a impressora 
sem fios opcional seca 360º wireless. Com o 
software seca analytics 105 de funcionamento 
em rede e o adaptador USB seca 456, o seu PC 
pode receber e analisar as medições e enviá-las 
para o sistema EMR (Electronic Medical Record) 
Por isso a seca 704 é integrável no sistema 704 
e está pronta para processar dados digitais dos 
pacientes e todas as necessidades que o futuro 
obrigue. Para mais informações sobre a integra-
ção EMR, vá a www.seca.com

Com a tecnologia seca 
360º wireless basta 
premir uma tecla da 
seca 704 para enviar 
os resultados para a 
impressora opcional 
seca ou para o software 
seca no seu PC.
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