
seca 717
Elektroniczna waga  
niemowlęca z precyzyjną 
podziałką 

• Wytrzymała i łatwa do utrzy- 

 mania w czystości szalka. 

• Można zamontować na niej  

 opcjonalną wzrostomiarkę  

 seca 231.

• Dokładna 2-gramowa  

 podziałka, która pomoże  

 stwierdzić nawet najmniejsze  

 zmiany w wadze noworodka.

• Łatwa obsługa dzięki funkcji  

 HOLD i TARA.

• Automatyczne wyłączanie  

 w celu zmniejszenia  

 zużycia prądu. 
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Powierzchnia z tworzywa 
sztucznego jest przyjemna  
w dotyku i łatwa do utrzy-
mania w czystości.

Wzrostomiarka seca 231 dla wagi niemowlęcej seca 717.

seca 717 

Dane techniczne
• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 2 g < 10 kg > 5 g
• Wymiary: 550 x 163 x 320 mm
• Ciężar własny: 5,4 kg
• Funkcje: TARA, HOLD, przełączanie  
 zakresu ważenia, przełączanie 
 jednostek pomiaru kg/lbs, 
 automatyczne wyłączanie
• Zasilanie: Zasilacz/baterie
• Opcjonalnie: Wzrostomiarka seca 231,  
 ograniczniki głowy i stóp seca 429,
 walizka transportowa seca 425
• Klasa dokładności: 

seca 717:
Bezpieczny początek życia.

D ziecko przychodzi na świat – rodzice i lekarze są po to, by je chronić.  
Każdy gram jest ważny. Dzięki łatwej obsłudze i dokładnej 2 gramowej  

podziałce, elektroniczna waga niemowlęca seca 717 stanowi wartościową  
pomoc w zakresie nadzoru rozwoju noworodka, w szczególności w klinice. 
Waga seca 717 zapewnia zdrowy rozwój od samego początku.

Dokładna podziałka, która 
stwierdzi najmniejsze zmiany 
ciężaru ciała. 

Czuła elektronika seca 717 potrafi określić  
ciężar noworodka z dokładnością do  
2 gramów. Jeśli chodzi o precyzję, waga  
ta, w porównaniu z konkurencyjnymi  
produktami odznacza się znacznie wyższą 
jakością. Inteligentny system amortyzacji 
zapewnia precyzyjny wynik pomiaru nawet 
wtedy, gdy niemowlę jest niespokojne.  
Wynik można łatwo odczytać na jasnym  
wyświetlaczu LED nawet w trudnych  
warunkach oświetlenia.

Opcjonalna wzrostomiarka 
seca 231.

Po zamontowaniu wzrostomiarki 231, można 
dokonać ważenia i mierzenia w jednym kroku 
roboczym. Dzięki temu, niemowlę mniej się 
stresuje, a personel pielęgniarski zaoszczędzi 
swój czas i nakład pracy.

Łatwość obsługi dzięki  
funkcji TARA i HOLD.

Dzięki zintegrowanej funkcji TARA można 
za pomocą jednego przycisku odjąć ciężar 
miękkiej podkładki lub pieluszki. Dzięki 
funkcji HOLD zmierzony ciężar ciała pozo-
staje zapisany przez czas zajmowania się 
niemowlęciem. Ze względu na różne czynniki 
zewnętrzne, w szczególności w przypadku tak 
wysoce czułej elektroniki, punkt zerowy 
wagi może podlegać wahaniom, dlatego jest 
on automatycznie kontrolowany i co sekundę 
regulowany. Automatyczne wyłączanie po 
dziesięciu minutach zapobiega zbędnemu 
zużyciu prądu.

Wytrzymała i łatwa do utrzyma-
nia w czystości szalka.

Niemowlę można ułożyć bez problemu w 
absolutnie stabilnej szalce seca 717, która
jest otwarta po obu stronach. Niemowlę czuje 
się pewnie i bezpiecznie w ergonomicznej
lekko wygiętej szalce. Materiał powierzchni 
jest przyjazny dla skóry, łatwy do utrzymania 
w czystości i łatwy do dezynfekcji. 
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