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seca 799
Elektroniczna waga  
kolumnowa z funkcją  
BMI 

• Mobilna dzięki rolkom  

 transportowym.

• Łatwa do transportu.

• Energooszczędna i  

 niewymagająca częstych  

 przeglądów i konserwacji. 

• Inteligentne funkcje do  

 wszechstronnego  

 zastosowania.
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Inteligentne funkcje  
do wszechstronnego  
zastosowania.

Niezbędne w szpitalach, przychodniach i 

gabinetach lekarskich: określenie ogólnego 

stanu odżywienia pacjenta. seca 799 

posiada funkcję obliczania wskaźnika BMI, 

który stanowi stosunek wzrostu do wagi 

i dlatego dostarcza ważnych informacji. 

Funkcja HOLD pomaga w pracy: umożliwia 

zatrzymanie wyniku ważenia pacjenta na 

wyświetlaczu nawet wtedy, gdy zejdzie on 

z wagi. Dzięki temu można zająć się pa-

cjentem, a dopiero potem zapisać wyniki. 

Dodatkowe przedmioty, które nie mają być 

ujęte w ważeniu mogą być wytarowane za 

pomocą funkcji TARA.

Niezależna od miejsca  
użytkowania i łatwa do  
transportu.

seca 799 może być używana wszędzie 

tam, gdzie jest potrzebna. Jest ona zasila-

na bateryjnie, więc nie trzeba jej stawiać 

przy gniazdku elektrycznym. Waga uniwer-

salna musi być także mobilna – to dlatego 

seca 799 wyposażona jest w praktyczne 

i wygodne rolki transportowe. Dzięki temu 

waga może zostać przetransportowana 

wszędzie tam, gdzie jej potrzeba.

seca 799 

Dane techniczne

• Nośność: 200 kg

• Podziałka: 100 g < 150 g > 200 g

• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  

 294 x 831 x 417 mm

• Wymiary platformy (szer. x wys. x gl.):  

 272 x 75 x 280 mm

• Masa własna: 6,3 kg

• Zasilanie: bateryjne, zasilacz opcjonalnie

• Funkcje: TARA, HOLD, BMI,  

 przełączanie zakresu ważenia,  

 automatyczne wyłączanie

• Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220,  

 seca 224, zasilacz seca 447

• Klasa dokładności: 

Niezwykle ekonomiczna  
i niewymagająca częstych  
przeglądów.

seca 799 jest niezwykle energooszczędna, 

a zatem pomaga obniżać koszty eksploata-

cji. Minimalne zużycie energii tej wagi ko-

lumnowej zapewnia ogromną liczbę ważeń 

dokonanych na jednym komplecie baterii. 

Funkcja automatycznego wyłączania jest 

kolejną przyczyną energooszczędności 

urządzenia.
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seca 799:
Inteligentne rozwiązanie dla  
wielu zastosowań 

N iezastąpiona w sektorze medycznym: wysoka precyzja i wyrafinowa-

na funkcjonalność powiązane z ekonomicznością. Od prawie 170 

lat seca projektuje innowacyjne wagi i systemy pomiarowe, by tworzyć jak 

najbardziej optymalne rozwiązania dla medycyny. Tylko urządzenia, które 

są perfekcyjnie dopasowane do potrzeb lekarzy i pielęgniarek, i które jed-

nocześnie działają ekonomicznie, mogą naprawdę ułatwić ciężką i wyma-

gającą pracę w placówkach służby zdrowia. Uniwersalna waga kolumnowa 

seca 799 jest właśnie takim wynalazkiem.


