VÁHY

Osobní váhy TANITA
Medicínské váhy s tělesnou analýzou
TANITA SC-240
Tuto váhu lze použít při sledování průběhu nemocí a podmínek týkajících se tělesné hmotnosti a kompozice.
Může být použita při monitorování a pro předcházení nadměrného ukládání tuků. (diabetes, hyperlipimedia,
žlučové kameny a ztukovatělá játra)
Komunikační rozhraní USB umožňuje přenesení naměřených údajů na obrazovku počítače.
Speciální vlastnosti:
•

•
•
•
•

poskytuje celkové hodnoty tělesného tuku, BMI, tělesný tuk %, celkový tuk
kg, hmota bez tuku kg, hmotnost svalů kg, tělesná voda %, tělesná voda kg,
kalorie potřebné pro výměnu látek, kostní hmota, indikátor viscerálního tuku,
metabolický věk, indikátor zdravého množství kostní hmoty
komunikační rozhraní USB k přenesení naměřených údajů do počítače
použití při sledování průběhu nemocí a podmínek týkajících se tělesné
hmotnosti a kompozice
pro monitorování a předcházení nadměrného ukládání tuků
možnost propojení s PC a ambulantním SW pomocí SW Medibus
Technické parametry
kapacita (kg):

200

citlivost (g):

100

rozměry (mm):

341 x 437 x 54

hmotnost (kg):

4,7

napájení:

baterie (6xAA) / AC adaptér

stanovené měřidlo:

třída III

komunikace:

USB

objednací kód:

760-602

TANITA BF-350
Rychlé a přesné měření, jednoduchá obsluha. Komunikační rozhraní umožňuje přenesení naměřených údajů
na obrazovku počítače. Poskytuje celkové hodnoty tělesného tuku, vody, BMI - %

Speciální vlastnosti:
• kompaktní a robustní design
• rychlé nastavení parametrů
• komunikace s PC
• lehce přenosná
Technické parametry
kapacita (kg):

200

citlivost (g):

100

rozměry (mm):

350 x 350 x 95

hmotnost (kg):

7,5

napájení:

AC adaptér

komunikace:

RS-232C

objednací kód:

760-601
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VÁHY

Osobní váhy TANITA
Medicínské váhy s tělesnou analýzou
TANITA SC-330
Analýza tělesné kompozice s indikátorem viscerálního tuku
Celkové naměřené tělesné výsledky:
hmotnost | Body mass index | tělesný tuk % | tuk hromadný kg | tuk uvolněný kg | hmotnost svalů kg | tělesná
voda % | tělesná voda kg | kalorie potřebné pro výměnu látek | kostní hmota
Speciální vlastnosti:
Další funkce:
• jednoduché použití s navigací na podsvíceném displeji
• indikátor viscerálního tuku
• okamžitý tisk výsledku měření
• metabolický věk
• indikátor zdravého množství kostní hmoty • tiskárna SC 330 P

Technické parametry
věkové rozmezí:

5- 99 let

kapacita (kg):

270

citlivost (g):

100

rozměry (mm):

372 x 690 x 1022

hmotnost (kg):

12,1

napájení:

AC adaptér

komunikace:

RS-232C / USB

tisk

Integrovaná tiskárna

objednací kód:

760-603

TANITA BC-418 MA
Segmentální tělesný analyzátor BC-418 MA s integrovanou tiskárnou
Celkové naměřené tělesné výsledky:
hmotnost | Body mass index | tělesný tuk % | tučná tkáň kg | netučná tkáň kg | hmotnost svalů | tělesná |
tekutina kg | tělesná tekutina % | bazální metabolismus | útrobní tuk | stanovení cílových hodnot | indikátor
kostní hmoty
Další funkce:
• tělesný tuk %
• hodnocení rozložení tuků
• hodnocení rozložení netučné hmoty
• svalová hmota kg
• impedanční hodnoty

Technické parametry
věkové rozmezí:

5- 99 let

kapacita (kg):

270

citlivost (g):

100

rozměry (mm):

372 x 690 x 1022

hmotnost (kg):

12,1

napájení:

AC adaptér

komunikace:

RS-232C / USB

tisk

Integrovaná tiskárna

objednací kód:

760-609
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