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seca aura 807
A primeira moldura  
de chão.

• Tecnologia de pesagem em  

 quatro células de carga. Para  

 uma construção extra plana.

• Função “step-off”. Para  

 pesagens sem ter que ligar  

 a balança.

• Vidro de segurança. Para  

 resistir melhor a choques  

 e impactos maiores.

• Dígitos no LCD de 29 mm.  

 Para uma melhor leitura.

• Mais de 175 anos de  

 experiência. Para uma  

 máxima precisão.

• Do líder mundial em pesagem  

 e medição médicas.



A projetar uma imagem de 
alta-qualidade.

Não só se parece um pouco com uma mol-
dura, como deveria estar dentro de uma.  
Esta atraente balança tem uma plataforma  
de pesagem extremamente plana feita num  
painel de vidro de segurança, uma superfície  
extra plana de termoplástico de alta qualidade  
e quatro elegantes baterias de aço escovado. 
Tudo isto faz com que esta seja a balança 
exata para pessoas que apreciam a beleza.

Projeta uma imagem  
intemporal.

A elegância do design faz toda a honra ao 
nome “aura”, um fato revelado pelos dígitos 
de 29 milímetros no LCD numa moldura de 
aço escovado. Esteja confiante – a plataforma 
de vidro não o vai magoar já que é levemente 
menor que a moldura que a suporta. E a 
melhor vista não é de cima, mas a de lado. 
Aprecie o corpo extremamente plano com 
os seus cantos arredondados, amigos dos 
seus pés.

Dá-lhe tudo, e ainda mais  
um pouco.

Há sempre alguma coisa extra apenas dispo-
nível nas balanças domésticas seca: a função 
“step-off”. Pode usá-la sem ter que ligar a 
balança. Simplesmente coloque-se por cima  
da plataforma, espere pela indicação “step-
-off” no display e depois saia para o lado e 
leia o seu peso no display. 
Como vê, uma balança pessoal da seca 
não é apenas boa, mas em muitos aspectos 
simplesmente melhor.

seca aura 807 

Dados técnicos
• Capacidade: 150 kg
• Graduação: 100 g
• Dimensões (LxAxP): 310 x 37 x 310 mm
• Peso: 1,9 kg
• Funções: “step-off”, auto-HOLD,  
 desligar automático
• Partes incluídas: 4 pilhas AAA,  
 4 pés extensíveis para tapetes

Moldura feita em aço escovado inoxidável.

Vidro de segurança 
resistente a altos 
impactos.

seca aura 807:
Projeta uma imagem bonita.

R epare no desenho: o display não é só um display, mas uma obra de arte  
numa moldura de aço inoxidável escovado. Este apenas um dos  

detalhes que falam pela classe da seca aura 807.
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