Sistema de pesagem

Uma pesagem simples e de Trusted Solutions,®
Passionate People
elevada precisão

Esta nova geração de balanças para elevadores de transferência Invacare oferece uma precisão
de 100 gramas para todos os pesos até 300kg.
A principal vantagem deste novo modelo é o ecrã que é muito mais amplo que facilita a leitura
da informação.
Disponível nas versões não homologada (Homecare) ou homologada (Medicinal - Classe III), esta
balança é compatível com os elevadores de transferência Invacare Birdie® EVO , Birdie® e Jasmine.
Mais compacto e mais preciso, este novo sistema de pesagem tem tudo para o seduzir!

Características e opções

Um ecrã maior
Este novo modelo, continuando
a ser LCD é bem mais amplo
para permitir uma exibição
da informação mais legível
facilitando a leitura da
informação. Além disso, antes da
transferência, a balança pode ser
orientada para qualquer direção
ficando a informação virada para
o utilizador ou para o cuidador,
como for mais conveniente.

Funções e
especificidades
•
•
•

Desliga-se
automaticamente
(programável)
Tara
Sinal de
estabilização do
peso

Dados técnicos
Para mais informações, visite o nosso site www.invacare.pt. Encontre o manual do utilizador bem como demais
informações relacionadas com este produto.
Peso máximo
utilizador

Peso total do
produto

Baterias

kg
Sistema de
pesagem

300 kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1,2 kg

6 x AAA
incluídas

Codificação
Balança Homecare e fixações

Balança Medicinal Classe III e fixações

-A
 P1656595 : para Birdie Evo barra fixa
- AP1656596 : para Birdie Evo barra com Smart Lock

-A
 P1656597 : para Birdie Evo barra fixa
- AP1656598 : para Birdie Evo barra com Smart Lock
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