Helen
eta 2780 90000 OSOBNÍ VÁHA S TĚLESNOU ANALÝZOU
Osobní tělesná analýza na základě 5 parametrů - s tím pomůže osobní váha ETA
Helen. S maximální kapacitou vážení 180 kg zanalyzuje nejen tělesný tuk a množství
vody v těle, ale také množství tělesné svaloviny, přibližnou váhu kostí nebo
doporučenou dávku KCAL pro optimální fungování vašeho těla.
Jakmile váha získá pět základních parametrů – výšku, váhu, věk, pohlaví a biologický
odpor, na přehledném LCD displeji s modrým podsvícením získáte analýzu svého těla.
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Maximální kapacita váhy do 180 kg / 396 lb / 28 st
Přesnost vážení s rozlišením na 100 g
Plastová vážicí plocha
Možnost vážení v následujících jednotkách: kg (kilogramy); lb (libry); st (stone)
Měří tělesný tuk, vodu v těle, svalovou hmotu a hmotnost kostí
CAL intake funkce doporučující kalorický příjem na základě tělesné analýzy
Ihned váží - stačí se na váhu postavit, čímž dojde automaticky k zapnutí a zvážení
Možnost zobrazení výsledků posledního měření nastavených uživatelů
Přehledný LCD displej s modrým podsvícením
Automatické vypínání po několika sekundách nečinnosti
Indikátor přetížení, indikátor slabé baterie, indikátory chybné analýzy
Protiskluzové nožičky pro vyšší stabilitu na pracovní ploše
Měření s použitím 5 vstupních parametrů - výška, váha, věk,
pohlaví a biologický odpor
Možnost uložení dat až pro 12 osob (pohlaví, věk, výška) pro analýzu, vedoucí k
rychlému a jednoduchému ovládání
Snímače pro vyšší přesnost vážení
Snadná a hygienická údržba vážicí plochy
Napájení váhy: 2 ks baterie AAA (jsou součástí balení)
Prodlužka záruky 3 roky na celý produkt
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Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.880
Výška (cm): 3.30
Šířka (cm): 31.00
Hloubka (cm): 31.00
Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 1.250
Výška (cm): 5.60
Šířka (cm): 34.40
Hloubka (cm): 33.60
EAN: 8590393257294

