
SmartLife Älyvaaka | Wi-Fi | BMR / Lihakset / Luut / Paino / 
Rasva / Vesi | 8 Muistipaikkaa | Max. kuorma: 180 kg | 

Android™ & iOS | Valkoinen
General information

Nedis®-merkin Wi-Fi-yhteydellä varustetut henkilövaa’at* 
näyttävät painon välittömästi. Paino ei kuitenkaan ole 
ainoa terveyteen vaikuttava tekijä, joten nämä älykkäät 
vaa’at mittaavat myös rasvan määrän, painoindeksin, 
lihasmassan, veden ja proteiinien tason. 
Ne tunnistavat tiedot ja tallentavat ne oikealle tilille. 
Sovellukseen voi tallentaa jopa 8 tiliä, joten koko perhe voi 
käyttää samaa vaakaa. Vaaka on loistava tapa seurata 
sellaisten läheisten terveyttä, joille sovellusten käyttö voi 
olla haastavaa: henkilön on vain astuttava vaa’alle, ja voit 
itse tarkistaa tulokset missä ja milloin vain. 
Sovelluksella voi myös tarkastella selkeitä kaavioita 
pidemmiltä aikajaksoilta. Sen avulla voi seurata painon 
muutoksia, jotka voivat olla merkki terveysongelmista. Tai 
se voi motivoida sinua noudattamaan dieettiäsi, jos olet jo 
melkein saavuttanut tavoitepainosi. 
* Ei sovi henkilöille, joilla on sydämentahdistin

Features

• Toimii intuitiivisella ja selkeällä sovelluksella - ei 
erilaisten näkymien ja vaa’an tilien kanssa säätämistä 
• Jopa 8 eri tiliä
• Tallentaa tiedot automaattisesti oikealle tilille
• Useiden eri parametrien pitkän aikavälin kaaviot
• Kattava kehoanalyysi - paino, painoindeksi, metabolinen 
ikä, perusaineenvaihdunta, rasva-, vesi-, luusto-, lihas- ja 
proteiinitasot
• Helppo yhdistää Nedis® SmartLife -järjestelmään
• Selkeä digitaalinen näyttö sinisellä valolla

Specifications

Väri: Valkoinen
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

0 dBi

Sovellus saatavana 
kohteeseen:

Android™ & iOS

Langaton tekniikka: Wi-Fi
Lähetystaajuuden alue: 2412-2472 MHz

Sales information

Order code: WIFIHS10WT
Product 
description:

SmartLife Älyvaaka | Wi-Fi | BMR / Lihakset 
/ Luut / Paino / Rasva / Vesi | 8 
Muistipaikkaa | Max. kuorma: 180 kg | 
Android™ & iOS | Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 333 mm 40 mm 332 mm 1572 g
5 223 mm 334 mm 334 mm 8180 g



Materiaali: Lasi
Vaatii paristot (ei sisälly): 3x AAA
Maksimi lähetysteho: 17 dBm
Automaattinen virrankatkaisu: Kyllä
Korkeus: 25 mm
Yksikköä: Kg / Lb / St
Tulojännite: 4,5 VDC
Maksimi virrankulutus: 0.5 W
Paino: 1345 g
Leveys: 280 mm
Max. kuorma: 180 kg
Näytön koko: 30 x 73 mm
Henkilöiden tunnistaminen: Kyllä
Turvallista käyttää tahdistimen 
kanssa:

Ei

Tarkkuus: 100 mg
Korttipaikat: 8 Muistipaikkaa
Tulovirta: 450 mA
Kehoanalyysi: BMR / Luut / Rasva / 

Lihakset / Vesi / Paino
Pituus: 280 mm

Package contents

Henkilövaaka
Pika-aloitusopas
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