
• Função Mamãe-bebê  

 para pesagem de crianças  

 pequenas.

• Plataforma larga com alta  

 estabilidade. 

• Fácil de transportar - pesa  

 apenas 4,2 kg. 

• Funciona com bateria para  

 locais sem tomadas elétricas.
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Leve mas estável.

A base é feita de uma mistura de materiais 
plásticos de ABS e acrílico. Esta combina-
ção assegura um material com a dureza de 
superfície excelente e resistência ao impacto. 
Além disso, é fácil de limpar com qualquer 
desinfectante disponível comercialmente. 
Elementos de aço adicionais na base asse-
guram que as pessoas de até 200 kg podem 
pesar-se facilmente.

Leve mas resistente ao 
impacto.

Plástico ABS e acrílico não são apenas muito 
robustos, mas também são especialmente 
leves, uma qualidade que é importante para 
os interessados em uso móvel da seca 877. 
Tão importante para o uso externo é a grande 
plataforma de nivelamento que permite que 
a balança seja posicionada sem qualquer 
problema, independentemente da superfície 
abaixo dela. É fácil pisar na balança, graças à 
construção plana e plataforma antiderrapante.

Leve, mas com a função 
mamãe-bebê.

A balança é fácil de operar, mesmo com o 
visor e elementos de comando integrado na 
base. Apenas um leve toque do dedo sobre 
a superfície liga a balança. Bebês e crianças 
pequenas podem ser facilmente pesadas 
enquanto estão no colo da mãe. Tudo o que 
ela tem a fazer é pesar-se separadamente em 
primeiro lugar. Em seguida a função Mamãe-
bebê ajusta a tara do peso.

seca 877
Dados Técnicos
• Capacidade: 200 kg 
• Divisão: 100g < 150 kg > 200 g 
• Dimensões (LxAxP): 321 x 60 x 356 mm
• Peso: aproximadamente 4.2 kg
• Alimentação: baterias
• Funções: Função Mamãe-bebê,  
 Liga/ Desliga automático
• Opcional: estadiômetro seca 217  
 combinado com o elemento adaptador  
 seca 437, estojo de transporte Seca 414  
 (para combinação com estadiômetro e  
 elemento adaptador) e seca 421
• Classe de Calibração: 

Construção plana e superfície antiderrapante para apoio confortável.

Visor grande para fácil leitura.

seca 877:
A leve, para uso pesado.

Na seca 877 você encontrou a solução certa se você está procurando 
uma balança leve (apenas 4,2 kg) que é estável, compacta, fácil de 

limpar e equipado com a função mamãe-bebê.

Plataforma larga para 
nivelamento seguro.

Função “tip-on” para pesagem sem ligar a balança.
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