
seca 878
Waga płaska do mobilnego  
użytku 

• Funkcja matka/dziecko  

 umożliwia bezproblemowe  

 ważenie nawet małych  

 dzieci.

• Duże regulowane nóżki  

 zapewniają wysoką  

 stabilność.

• Niewielki ciężar własny i  

 zasilanie bateryjne do  

 mobilnego zastosowania. 

• Podwójny wyświetlacz  

 umożliwia odczytywanie  

 wyników z różnych  

 perspektyw. 

• Dwa przyciski, które można  

 obsługiwać czubkiem stopy.
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Dwa przyciski w przedniej 
części wagi mogą być 
wygodnie obsługiwane
czubkiem stopy.

Duże samopoziomujące 
nóżki w dolnej części 
pod stawy umożliwiają 
pewne ustawienie.

Podwójny wyświetlacz umożliwia pacjentowi i  
lekarzowi jednoczesne odczytywanie wyniku.

Wysoka stabilność. 

Pomimo niewielkiego ciężaru wagi – tylko  
4,1 kg, seca 878 jest bardzo wytrzymała. Jest 
to zasługą dodatkowych elementów stalowych 
w ramie wagi oraz wysokiej jakości wzmocnie-
nia z tworzywa sztucznego. Poza tym, jest ona 
wysoce odporna na uderzenia dzięki zastoso-
waniu wysokiej jakości dwukomponentowego 
tworzywa sztucznego ABS i pleksiglasu. Dzięki 
temu, oprócz małych dzieci można również  
ważyć osoby dorosłe do 200 kg. Szczególnie 
duże nóżki niwelujące zapewniają stabilną 
pozycję na każdym podłożu.

Prosta obsługa.

Aby np. podczas powszechnych badań profi-
laktycznych nie trzeba było się ciągle schylać,
seca 878 jest włączana i wyłączana czubkiem 
stopy za pomocą dwóch przycisków w 
przedniej części wagi. Kolejnym uproszcze-
niem pracy jest funkcja matka/dziecko, która 
umożliwia ważenie dzieci na rękach doro-
słych. Transport jest równie łatwy, gdyż waga 
posiada zintegrowany uchwyt oraz niewielki 
ciężar własny. 

seca 878 

Dane techniczne
• Nośność: 200 kg
• Podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g
• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  
 321 x 61 x 362 mm
• Wymiary/platforma (szer. x wys. x gł.):  
 288 x 60 x 280 mm
• Ciężar własny: 4,1 kg
• Zasilanie: Baterie
• Funkcje: funkcja matka/dziecko,  
 HOLD, automatyczne wyłączanie
• Opcjonalnie: Wzrostomierz seca 217  
 w połączeniu z elementem adaptera  
 seca 437, torba transportowa  
 seca 414 (dla połączenia ze wzrosto- 
 mierzem i elementem adaptera)  
 i torba transportowa seca 421
• Klasa dokładności: 

seca 878:
Waga, która została stworzona  
z myślą o potrzebach pacjenta.

W aga seca 878 potrafi jeszcze więcej niż tylko to, co jest wymagane  
od wag do mobilnego użytku: Jest wyjątkowo wytrzymała, oblicza  

precyzyjne wartości pomiaru niezależnie od wilgoci powietrza, jej baterie  
są długotrwałe, a jej obsługa jest bardzo łatwa. Aby włączyć wagę, wystarczy 
nacisnąć czubkiem stopy duży przycisk w przedniej części wagi. 

Zaprojektowana z myślą  
o każdym detalu.  

Godnym uwagi jest podwójny wyświetlacz, 
który umożliwia pacjentowi i personelowi 
medycznemu jednoczesny odczyt wyniku 
pomiaru z dwóch różnych perspektyw. Dzięki 
zabezpieczonemu wyłącznikowi i manualnej 
funkcji włączania, można zapobiec nieumyśl-
nemu włączeniu się wagi podczas transportu. 
Nawet w trudnych warunkach jest zagwaran-
towane sprawne działanie wagi. 
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Szeroka i płaska budowa platformy ułatwia wejście na wagę i stabilną pozycję w 
czasie ważenia.

20
11

87
81

70
12

Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 z

m
ian

.


