
seca 878
Balança plataforma 
para uso móvel 

• Função Mamãe-bebê  

 para pesagem de crianças  

 pequenas.

• Plataforma larga com alta  

 estabilidade.

• Equipamento leve e com  

 funcionamento com baterias  

 para uso móvel.

• Visor duplo para leitura em  

 diferente posições.

• Dois botões para operação  

 com os pés.
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Alta estabilidade.

A seca 878 é muito leve com apenas 4,1 
kg, mas também muito forte. Equipada com 
uma estrutura de aço, a balança também 
possui uma superfície com nervuras de alta 
qualidade, componentes extra-forte plástico 
ABS e Plexiglas ®. As crianças pequenas e 
adultos até 200 kg podem ser pesados com 
precisão. Pés especialmente grandes para 
nivelamento mantém a balança estável em 
qualquer tipo de piso.

Operação simples.

Ao realizar um exame após o outro, não há 
necessidade de curvar-se repetidamente, gra-
ças aos dois botões na seca 878, que pode 
ser ligada e desligada com um toque do dedo 
do pé. No entanto, outro recurso de econo-
mia de trabalho é a função mamãe-bebê que 
pesa uma criança nos braços de sua mãe. O 
transporte da balança é facilitada pela alça 
integrada e muito baixo peso, apenas 4,1 kg.

seca 878 

Dados técnicos
• Capacidade: 200 kg 
• Graduação: 100 g < 150 kg > 200 g
• Dimensões (LxAxP):  
 321 x 61 x 362 mm
• Dimensões/plataforma (LxAxP):   
 288 x 60 x 280 mm
• Peso: 4.1 kg
• Alimentação: Baterias
• Funções: mamãe-bebê, estabilizar,  
 desligamento automático
• Opcionais: estadiômetro seca 217  
 combinado com o elemento adaptador  
 seca 437, estojo de transporte  
 seca 414 (para combinação com  
 estadiômetro e elemento adaptador)  
 e seca 415

seca 878:
A balança que pensa nas pessoas. 

A seca 878 pode fazer tudo o que uma balança de uso móvel deve fazer e 
ainda mais. Ela possui uma construção extremamente robusta e desenho 

de fácil utilização com baterias de longa duração e precisão não afetadas pela 
umidade. A balança é tão simples que você precisa apenas a ponta de seus 
dedos do pé para operá-la.

Detalhes inteligentes. 

Menção especial deve ser feita do visor 
duplo que permite que o paciente e a equipe 
médica possam ler os resultados em duas 
direções diferentes e ao mesmo tempo. 
Graças a um interruptor manual protegido de 
alimentação elétrica, o que impede a ativação 
involuntária durante o transporte, a funcio-
nalidade da balança é sempre assegurada 
mesmo em condições difíceis.

O desenho plano e a superfície antiderrapante garantem acesso fácil e apoio firme.

Tanto o médico quanto o pa-
ciente pode ver o resultado 
ao mesmo tempo no visor 
duplo.

Os grandes pés de 
nivelamento na parte 
inferior garatem estabi-
lidade em qualquer tipo 
de piso.

Os dois botões laterais da balança possibilita a 
operação com os pés.
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