
seca 354

2-in-1 mobiele baby-  
en kinderweegschaal
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select 
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seca 417

Lichte, plaatsbesparende 
en stabiele, meetplank 
ook ideaal voor gebruik

Meetbereik 10 –100 cm

Aflezing 1 mm

Gewicht 1,6 kg

Prijs promotie

Weegbereik 20 kg / 44 lbs

Aflezing 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz 
< 22 lbs > 0.5 oz

Gewicht 2.3 kg / 5 lbs

Power supply Batterijn

01.12.2019 – 31.12.2019

 + Weeg de baby liggend en een 
peuter staand

 + Eenvoudig losmaken van de 
weegplatform van de basis voor 
gebruik als opstabweegschaal

 + Compact, robuust en lichtgewicht: 
ideaal voor mobiel gebruik

 + Uitgebreide functies: TARE, HOLD 
en Breast-Milk-Intake-Functie 
(BMIF)

 + Optionele meetplank 417

 + Eenvoudige bediening voor snel en 
mobiel gebruik

 + Opvouwbaar voor bijzonder kleine 
opslagvolumes

 + Hoogwaardige materialen voor een 
zeer lange levensduur

 + Gladde oppervlak voor eenvoudige 
reiniging



Precisie voor de gezondheid
seca.com

T +31 85 2 73 84 26
F +31 85 2 73 84 27
E info.nl@seca.com
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seca 878 dr 

Artsenweegschaal met  
personaliseerbaar label
+ Robuuste kwaliteitsproductie met  
 een innovatief ontwerp

+ Scherm aan weerszijden voor   
 afleescomfort vanuit verschillende  
 posities

+ Het is ook mogelijk om kleine   
 kinderen zonder enige stress te  
 wegen met de optionele moeder/ 
 kind-functie

seca benelux
Gooimeer 5
1211DD Naarden
Nederland

Weegbereik 200 kg

Aflezing 100 g < 150 kg > 200 g

Gewicht 4,1 kg

seca 877 

Opstapweegschaal voor mobiel gebruik

+ Moeder/kind-functie voor  
 probleemloze weging van kleine  
 kinderen 

+ Grote nivelleervoet voor hoge  
 stabiliteit

+ Gemakkelijk te transporteren –  
 de weegschaal zelf weegt  
 amper 4,2 kg

 

Weegbereik 200 kg

Aflezing 100 g < 150 kg > 200 g

Gewicht 3,9 kg

+ Verkrijgbaar met aangepast label  
 voor personalisering zoals naam  
 van de arts, praktijk of afdeling

+ Batterijstroom voor locaties zonder 
 stopcontact
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