
Fo
lh

a 
de

 P
ro

du
to

  
 s

ec
a 

se
ns

a 
80

4

seca sensa 804
A capacidade de brilhar, 
sem ofuscar.

• 24 eletrodos. Para medir  

 a gordura corporal e a  

 quantidade de água no corpo.

• Reconhecimento automático  

 do usuário. Para resultados  

 mais rápidos.

• Quatro memórias. Para uma 

 utilização mais prática de até 

 quatro pessoas.

• Função IMC – Índice de  

 Massa Corporal – para deter- 

 minar o estado nutricional.

• Mais de 175 anos de  

 experiência. Para uma  

 máxima precisão.

• Do líder mundial em pesagem  

 e medição médicas.



Os eletrodos cromados  
asseguram um aspecto bonito.

Um total de 24 eletrodos mostra tudo o que 
esta balança pessoal pode fazer: para além 
de pesar, pode também fazer uma medi-
ção nutricional da pessoa. E faz tudo com 
muita confiança, uma vez que o desenho 
dos eletrodos não é casual, mas totalmente 
focado na forma do pé. Igualmente inteligente 
é o desenho elegante e arredondado da 
plataforma de pesagem, pensado para ser 
agradável aos seus gostos e aos seus pés. 
Tudo isto faz com que a seca sensa 804 seja 
a balança ideal para quem quer fazer mais 
pela sua saúde.

A encontrar tempo para quem 
tem falta dele.

Qualquer pessoa que queira medir a sua 
gordura corporal e a quantidade de água 
no corpo agora pode fazer tudo ao mesmo 
tempo: basta introduzir os seus dados  
pessoais, como a idade, sexo e condição  
física numa das quatro memórias, que a  
balança reconhece de imediato o seu utili- 
zador. Ou então pergunta-lhe, fazendo piscar 
no display a luz que lhe atribui como sua.  
Depois só tem que a selecionar e pronto.

É impossível de se enganar.

Quando os designers criam uma nova  
balança seca, eles consideram não só uma 
forma bonita, mas também muitos detalhes 
muito práticos. No caso da seca sensa 804 
vai poder encontrar botões na parte posterior 
que previnem que a informação seja corrom-
pida acidentalmente através do contato com 
os pés. Como vê, com uma balança seca 
nada é deixado ao acaso. Como por exemplo 
a função IMC, que mede o seu Índice de 
Massa Corporal, um valor muito importante 
que lhe indica se está com o peso adequado 
à sua altura.

seca sensa 804 

Dados técnicos
• Capacidade: 150 kg
• Graduação: 100 g
• Dimensões (LxAxP): 300 x 46 x 300 mm
• Peso: 1,2 kg
• Funções: Medição GC / AC, IMC,  
 auto-HOLD, desligar automático
• Partes incluídas: 4 pilhas AAA,  
 4 pés extensíveis para tapetes

O posicionamento inteligente dos botões não 
permite que estes sejam acidentalmente ativados 
enquanto a balança é usada.

Eletrodos cromados que 
garantem um contato  
ininterrupto com a pele.

seca sensa 804:
Análise da gordura corporal e da  
quantidade de água no corpo com  
um novo brilho.

R epare nos elegantes eletrodos cromados. Dispostos de forma a  
garantir um contato ininterrupto com a pele durante a medição da  

gordura corporal e da quantidade de água no corpo.
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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 • info.br@seca.com • www.seca.com


