
Henkilövaaka | Digitaalinen | Hopea | Karkaistu Lasi | 
Maksimi punnituskyky: 180 kg | Kehoanalyysi

General information

Karkaistusta lasista valmistettu henkilövaaka sopii 
säännölliseen punnitukseen. Vaa'assa on 1,5 tuuman LCD-
näyttö, ja se mittaa neljä muuttujaa: painon, kehon 
rasvaprosentin sekä lihas- ja luumassan ottaen huomioon 
iän, pituuden ja elämäntavat. 
Vaa'assa on valittavana kolme mittayksikkövaihtoehtoa 
(kilogramma, stone, pauna), mikä on erittäin kätevää, jos 
esimerkiksi olet dieetillä, jossa käytetään eri 
mittayksikköä kuin mihin olet tottunut. 
Lisäksi vaaka tallentaa jopa 10 erilaista käyttäjäprofiilia, 
joten useampi käyttäjä voi tarkkailla painoaan samalla 
laitteella.

Features

• jopa 10 käyttäjäprofiilin tietojen tallennus
• kehon rasvaprosentin, vesipitoisuuden, lihasmassan ja 
luumassan mittaus
• painoindeksin (BMI) ja perusaineenvaihduntanopeuden 
(BMR) laskenta

Specifications

Virtalähteen tyyppi: Paristokäyttöinen
Liukumaton pohja: Kyllä
Paristot sisältyvät: Ei
Materiaali: Lasi
Väri: Läpikuultava / Metalli
Vaatii paristot (ei 
sisälly):

3x AAA

Automaattinen 
virrankatkaisu:

Kyllä

Painon mittayksiköt: Kg / Gram
Vaa'an toiminnat: Paino / Luuston Paino / Päivittäinen 

kalorisuositus / Rasvaprosentti / 
Lihasprosentti / Kehon 
nesteprosentti

Maksimi punnituskyky: 180 kg
Painon mittaustarkkuus:100 g

Sales information

Order code: PESC120DCT
Product 
description:

Henkilövaaka | Digitaalinen | Hopea | 
Karkaistu Lasi | Maksimi punnituskyky: 
180 kg | Kehoanalyysi

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 350 mm 360 mm 42 mm 2306 g
5 370 mm 365 mm 220 mm 11600 g



Analoginen vai 
digitaalinen:

Digitaalinen

Liukumaton 
punnituspinta:

Ei

Punnitusalustan 
materiaali:

Karkaistu Lasi

Paino: 1900 g
Muistettavien ihmisten 
enimmäismäärä:

10

Kehoanalyysi: Kyllä
Punnitustason pinta: Hopea
Korkeus: 20 mm
Tulojännite: 4,5 V
Leveys: 320 mm
Syvyys: 320 mm

Package contents

1 x digitaalinen henkilövaaka
käyttöohje
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