
PF75

Drie seconden volstaan voor een nauwkeurig resultaat van de weging. Het einde van de weging wordt
aangegeven door een pieptoon. De aanduiding van het gewicht blijft in het geheugen staan tot de
volgende weging.

De toestellen worden standaard voorzien van de volgende functies:

     - RESET: reset met terugstelling op 0.00 kg, zelfs met een aanwezige last (hiermee kan het
nettogewicht
                 worden verkregen)
     - HOLD: vastzetting van de weergave van het gewicht tijdens heel de duur van de weging zodra
deze
                 gestabiliseerd is
     - REFRESH: herhaling van de weging (HOT) zonder dat het kind van de weegschaal moet worden
genomen
                 en/of stabilisering van de weergave (FST) (antitrappelfunctie)
     - MEM: toont het resultaat van een weging die in het geheugen zit.

Standaardvoeding met lithiumbatterijen (meegeleverd met het toestel), maar u kunt ook kiezen
voor een alternatieve voeding via het lichtnet. Het lage elektriciteitsverbruik van de weegschaal
garandeert een lange autonomie van de batterijen en is goed voor duizenden wegingen. Het toestel
kan automatisch of manueel worden uitgeschakeld.
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Deze babyweegschaal werd door CAE ontworpen en vertoont de bijzonderheid dat ze kan worden
voorzien van een elektronische meetlat met digitale aflezing. Snel, nauwkeurig, gebruiksvriendelijk...
tal van voordelen!

Waterdichtheid: IP65 (scherm) / IP42 (geheel).

Eigenschappen

Vermogen / Precisie : 15kg / 5g<10kg>10g
Structuur hoofdkader : Versterkte thermoverharde hars
Standaardfuncties : RESET (tare), HOLD, REFRESH, MEM

Terugstelling op nul
Antitrappelfunctie
Herhaling van de lopende weging
Onthoudfunctie van de weging
Automatische uitschakelfunctie

Elektronische weergave : Geïntegreerd in het kader
Weergave : Digitaal LCD-scherm
Voeding : 2 Lithiumbatterij (of alternatief lichtnet)
Andere uitgewerkte punten : Hygiëne - Ergonomie - Veiligheid
Nuttig oppervlak : 54 x 25(30) cm
Totale afmetingen : 55 x 36 x 12 cm
Gewicht : 6kg
T° / HR : van 0°C tot +40°C / <85%HR
Waterdichtheid : IP65 (scherm) / IP42 (geheel)
Constructiegarantie : 2 jaar

Opties

Vermogen / Precisie : 15kg / 5g
15kg / 2g<6kg>5g

Meetlat : 35 à 65 cm (standard)
25 à 55 cm
30 à 60 cm
Lederlook kussens M1


