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seca 834
Elektroniczna waga niemow-
lęca do użytku także jako 
waga płaska dla dzieci

• Waga niemowlęca i płaska do  

 ważenia dzieci w jednym.

• Proste zdejmowanie szalki  

 z podstawy.

• Funkcja Breast Milk Intake  

 (wypitego przez niemowlę  

 mleka w czasie karmienia).

• Trwała, do użytku mobilnego.



Waga dla niemowląt i płaska 
waga dla dzieci w jednym. 

W szalce wagi seca 834 niemowlę można 

ważyć w sposób bezpieczny i zarazem 

wygodny. Zaokrąglony kształt szalki i 

lekko podwyższone ścianki boczne dają 

poczucie bezpieczeństwa. Po zdjęciu szalki 

z podstawy, uzyskujemy w pełni funkcjonal-

ną, elektroniczną wagę płaską, o maksy-

malnym obciążeniu wynoszącym 20 kg.

Stała blokada szalki zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wystarczy jeden ruch, a waga dla niemow-

ląt zmienia się w wagę płaską: wciśnięcie 

przycisku odłącza szalkę od podstawy. 

Stałe połączenie szalki z podstawą w 

stanie zablokowanym sprawia, że wagę dla 

niemowląt można bez problemu podnieść i 

bezpiecznie przetransportować.

Łatwa obsługa dzięki intuicyj-
nym funkcjom przycisków.

Przyciski funkcyjne rozmieszczono w spo-

sób umożliwiający intuicyjną, a tym samym 

łatwą obsługę wagi seca 834. Dzięki 

funkcji HOLD można najpierw zająć się 

niemowlęciem, a dopiero później odczytać 

wynik ważenia. Funkcja TARA umożliwia 

uwzględnienie i odjęcie wagi pieluszek 

lub podkładki od wyniku ważenia. Funkcja 

Breast-Milk-Intake służy do określenia 

ilości mleka wypitego przez niemowlę 

podczas karmienia. Naciśnięcie przycisku 

pozwala zapisać masę niemowlęcia przed 

karmieniem i następnie odjąć ją od aktual-

nego wyniku uzyskanego przy ponownym 

ważeniu.

seca 834 

Dane techniczne

• Nośność: 20 kg

• Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g

• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  

 552 x 156 x 332 mm

• Wymiary powierzchni wagowej  

 (szer. x wys. x gł.): 525 x 80 x 250 mm

• Wymiary platformy (szer. x wys. x gl.):

 280 x 65 x 235 mm

• Masa własna: 2,5 kg

• Zasilanie: bateryjne

• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD,  

 przełączanie zakresu ważenia,  

 automatyczne wyłączanie

• Opcjonalnie: torba seca 414 lub seca 413

• Klasa dokładności:

Szalka odłącza się od podstawy za jednym naci-

śnięciem przycisku.

seca 834:
Solidna a zmienna – kompaktowa jakość  
z podwójnym zastosowaniem.

W domu, w gabinecie i wszędzie tam, gdzie zaczyna się życie: niezawodna 

kontrola masy ciała jest decydująca dla zdrowego rozwoju. Z zebranych 

doświadczeń powstał wszechstronny talent – seca 834. Można ją stosować 

jako wagę dla niemowląt albo płaską wagę do ważenia małych dzieci.

Przenośna i solidna –  
na potrzeby transportu.

Kompaktowa i solidna konstrukcja sprawia, 

że seca 834 jest świetnym narzędziem 

pracy dla wszystkich, którzy w trosce o 

zdrowie najmłodszych muszą pozostawać 

mobilni. Energooszczędny tryb pracy na 

baterie – jeden zestaw baterii pozwala 

wykonać nawet 20.000 cykli ważenia 

– sprawia, że wagę można zastosować 

praktycznie wszędzie.
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