IJkwaardige babyweegschaal: type MBC

optie: met lengtemeter

door ronde vormen
gemakkelijk schoon te maken

babyschaal 60 x 28 cm

optie: draagtas

IJkwaardige babyweegschaal met hold functie en optie: accu
Kenmerken:

Technische gegevens:

Opties:

 LCD display
Met 25 mm hoge LCD cijfers met
automatische achtergrond verlichting.

 Afmetingen:
- babyschaal 60 x 28 x 5,5(hg) cm
- weegschaal 60 x 40 x 11(hg) cm

 Ingebouwde accu
tot 40 bedrijfstijd, 12 uur laadtijd.
Type nr.: MBC-A03K1 € 54,-

eigen gewicht 5,5 kg

 Hold en filter functies
Bewegingen van de baby worden
uitgedempt en, na stilstand, wordt de
gewichtswaarde 10 seconden lang vast
gezet op het display.
Met de “hold” toets wordt de functie
direct weer uitgeschakeld.

 Certificering
IJkwettelijk toegelaten in klasse III,
toegestaan voor gebruik als medisch
hulpmiddel in klasse 1 (MDD).
 Voeding
Net-adapter 12-100/230V en via
de (optie) interne accu.

 Voedingsopname functie
Met aparte toets bedienbare functie
waardoor het gewichtsverschil van voor
en na een voeding direct afleesbar is.

 Auto off
Tijd-instelbare, maar ook uitschakelbare, automatische uitschakeling
van de weegschaal om de accu te
sparen bij niet gebruik.

Standaard uitvoering

Opties

Model

MBC 15K 2DM

Weeg
bereik
(Max)
kg

Aflezing per
(e=d)

6 / 15

2/5

Baby schaal

gram

Prijs €
ex BTW af
Zeewolde

 Lengte meter
Geïntegreerde lengtemeter,
meetbereik 40 - 80 cm, aflezing
per 1 mm
Type nr.: MBC-A01 1 € 110, Draagtas
Draagtas van soepel kunststof voor
mobiel gebruik (niet met gemonteerde
lengte meter)
Type nr.: MBC-A02
€ 50,-

Opties
Wettelijke ijkkeuring

Kalibratie Certificaat

klasse III

Prijs €

DKD

Prijs €

280,-

965-128

29,-

963-128

88,-

280,-

965-128

29,-

963-128

88,-

60 x 28 x 5,5(hg)cm
MBC 20K 10M
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 Reinigen
Door de afgeronde vormen van de
gladde ABS behuizing en schaal is
schoonmaken erg gemakkelijk.

