
• Visor separado e elemento  

 de operação com ângulo  

 de inclinação infinitamente  

 ajustável para uso  

 conveniente.

• Visor de LCD de fácil leitura.

• Função IMC para  

 determinação do estado  

 nutricional.

seca 899
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Leia o visor mesmo na 
sua mesa.

A seca 899 torna o seu trabalho mais fácil. 
Basta colocar o visor em sua mesa e a 
balança na frente dela. Conecte os dois com 
o cabo 2m e você está pronto para trabalhar. 
É também fácil de ler os resultados uma vez 
que o ângulo de inclinação do visor é infinita-
mente ajustável.

Estável, mesmo em 
superficies irregulares.

Uma base de nivelamento especialmente 
grande dá a seca 899 grande estabilidade. O 
visor e o elemento de operação é igualmente 
equipado com uma base de borracha estável 
e com um teclado de fácil uso. Armaze-
namento também é fácil, graças às suas 
dimensões compactas e peso leve.

Medindo com todas as 
funções essenciais.

A seca 899 tem várias funções convenientes 
exigidas na prática médica de rotina: IMC para 
determinar o estado nutricional, ESTAB para 
manter os resultados da medição no visor, 
TARA do peso, por exemplo, o peso de um 
filho pequeno nos braços dos pais.

seca 899:
O que era difícil agora é fácil.

A seca 899 é exatamente perfeita para quem procura uma balança com 
visor prático e uma alça para uso flexível. Esta balança tem muitas 

funções que tornam a vida mais fácil. É simples de usar e fácil de limpar.

seca 899 

Dados técnicos
• Capacidade: 200 kg 
• Graduação: 100 g < 150 kg > 200 g 
• Dimensões (LxAxP): 321 x 60 x 356 mm
• Dimensões plataforma (LxAxP):  
 288 x 60 x 278 mm
• Comprimento do cabo: 2 m
• Peso: 4.5 kg 
• Alimentação: baterias,  
 fonte de alimentação (opcional)
• Funções: TARA, ESTAB, IMC,  
 desligamento automático
• Opcional: estadiômetro seca 217 combinado  
 com o elemento adaptador seca 437, fonte de  
 alimentação automática seca 400, maleta de  
 transporte seca 414 (para combinação com  
 estadiômetro e elemento adaptador), maleta  
 seca 421.
• Classe de calibração: 

Ângulo de inclinação infinitamente ajustável do visor 
e elemento operacional para a instalação em uma 
mesa ou parede.

O design compacto e 
baixo peso para um grande 
conforto de transporte e uso 
universal.

Nivelamento de plataforma na parte inferior da 
balança para a apoio seguro.
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