
seca 799
Balança Digital com 
função IMC 

• Funcionamento  

 através de baterias. 

• Fácil de transportar. 

• Alto custo-benefício e  

 de baixa manutenção  

 devido ao baixo consumo  

 de energia. 

• Funções inteligentes  

 para uso versátil.
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Especialmente rentável e de 
baixa manutenção.

A seca 799 é extremamente eficaz em termos 
de custos de economia de energia. O con-
sumo de energia mínimo da balança garante 
que seja possível um grande número de 
pesagens com apenas um conjunto de bate-
rias. A função de desligamento automático é 
outra razão para o baixo consumo de energia.

Funções inteligentes para 
uso versátil.

Essencial em hospitais e consultórios médi-
cos: a determinação do estado nutricional do 
paciente. Por isso, a seca 799 tem a função 
IMC onde a altura do paciente é comparada 
com o seu peso, proporcionando, assim, in-
formações valiosas. A função ESTAB também 
reduz a carga de trabalho todos os dias: ele 
garante que o resultado ainda é mostrado no 
visor após o paciente descer da balança. O 
profissional médico pode, portanto, primeiro 
atender o paciente antes de fazer uma nota 
do peso. Artigos adicionais que não são 
para ser incluídos no resultado do peso são 
simplesmente deduzidos por meio da função 
de tara. seca 799 

Dados Técnicos
• Capacidade: 200 kg
• Graduação: 100 g < 150 kg > 200 g
• Dimensões (LxAxP): 294 x 831 x 417 mm
• Dimensões da plataforma (LxAxP): 
 272 x 75 x 280 mm
• Peso: 6.3 kg
• Alimentação: baterias,  
 fonte de alimentação (opcional)
• Funções: TARA, ESTAB, IMC,  
 mudança automática da faixa de pesagem,  
 desligamento automático
• Opcional: haste de medição seca 220 e  
 seca 224, fonte de alimentação seca 447,  
 fonte de alimentação automática seca 400
• Classe de calibração: 

Independente, fácil de 
transporter.

A seca 799 pode ser usada sempre que for 
necessária. Como é operada por bateria, 
nenhuma conexão externa é necessária. E 
uma balança versátil também deve ser fácil de 
se movimentar - é por isso que a seca 799 é 
equipada com rodízios de transporte sobre os 
quais ela pode simplesmente ser transportada 
para onde ela for necessária.
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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

seca 799:
A solução inteligente para uso flexível.

Uma necessidade no setor médico: alta precisão e funcionalidade sofisticada  
combinadas com custo-benefício. Por mais de cem anos, a seca vem  

desenvolvendo balanças inovadoras e sistemas para fornecer as melhores 
soluções de medição. Porque só o equipamento que está perfeitamente alinhado 
com as exigências dos médicos e pessoal de enfermagem e que, ao mesmo 
tempo, funciona de forma rentável pode realmente aliviar a carga de trabalho em 
hospitais, consultórios e asilos. A seca 799 é um desses desenvolvimentos.


