
seca 704
Digital pelarvåg med 250 kg 
kapacitet 

• Kan integreras i nätverk med  

 seca 360° wireless teknologi.

• Pålitlig och extremt robust.

• HOLD, Auto-HOLD, Mor/Barn  

 funktion, BMI och Pre-TARA.

• Längdmätare för montering på  

 pelaren finns som tillbehör.

EMR-integrerad
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250 kg kapacitet klarar det 
mesta. 

Tunga patienter står säkert på den robusta 
plattformen av gjutjärn. Plattformen har anti-
halk behandling och vågens fötter är place-
rade i plattformens fyra yttre hörn. Då vickar 
inget eller rubbar fotfästet för patienten.

BMI funktionen förenklar  
arbetet.

Utrusta seca 704 med den mekaniska längd-
mätaren seca 220, knappa in längden i vågen 
och få BMI. Eller koppla ihop seca 704 med 
en av de två nya elektroniska längdmätarna 
seca 264 eller seca 274. Resultatet överförs 
trådlöst till vågen som räknar ut BMI. Allt är 
förberett! Utnyttja möjligheten när du vill.

Mor/Barn funktion, HOLD, 
automatisk HOLD och  
Pre-TARA kan spara tid.

Med Mor/Barn funktionen kan du väga 
ett barn i famnen på en vuxen. Tryck på 
HOLD knappen när du vill läsa vikten 
först när patienten klivit av vågen. Du kan 
t.o.m. ställa in automatisk HOLD med 
hjälp av vågens menu knapp. När du vill 
dra av en förinställd, lagrad vikt, t.ex. un-
gefärlig klädvikt, så kan du göra det med 
funktionen pre-TARA. Allt är förberett! 
Utnyttja möjligheterna när du vill.

Pappersfri, felfri och trådlös  
överföring av värden.

Med seca 360° wireless teknologi kan seca 704 
trådlöst överföra värden till en seca skrivare. 
Eftersom vågen seca 704 är EMR-integrerad är 
den redan förberedd för att kunna skicka digital 
information i ett nätverk. Med programmet seca 
analytics 105 tillsammans med seca 456 USB 
adapter kan värden överföras till en PC som kan 
analysera dem och skicka dem vidare till en elek-
tronisk patientjournal. Allt är förberett! Utnyttja 
möjligheterna när du vill.

seca 704 

Tekniska data
• Kapacitet 250 kg
• Gradering 100 g
• Mått (B x H x D) 36 x 93 x 52 cm
• Fotplatta (B x H x D) 33,5 x 8 x 34,5 cm
• Vikt 14,9 kg
• Batteridrift. seca nätadapter finns som  
 tillbehör
• Förberedd för trådlös dataöverföring
• Funktioner TARA, Pre-TARA, Mor/Barn- 
 funktion, HOLD, Auto-HOLD, BMI,  
 Auto-CLEAR, dämpning,  
 automatisk avstängning vid batteridrift,  
 SEND/PRINT 
• Kompatibel med seca trådlösa skrivare,  
 seca 465 och seca 466, programmet  
 seca analytics 105 och seca 456 USB  
 adapter för trådlös dataöverföring till PC
• Klass 
• Tillbehör: seca 220, längdmätare  
 seca nätadapter

Med ett knapptryck 
kan seca 704 skicka 
resultaten till en seca 
skrivare eller till ett seca 
program på din PC.

seca 704:
Har flera nya funktioner. Dessutom kan 
den fungera i nätverk!

F rån att väga barn till att väga tunga patienter – nya seca 704 kan. Vågen kan 
också få fram BMI och längd. Här finns två möjligheter: montera tillbehöret längd-

mätaren seca 220 eller ta emot data från en digital längdmätare. Allt som seca 704 
väger, mäter och räknar ut kan trådlöst överföras till en seca skrivare eller till program-
met seca analytics 105 med seca 360° wireless teknologin. Allt är förberett! Utnyttja 
möjligheterna när du vill.
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