
Ověřitelné lékařské váhy

POPIS

•	 MPE	250K	100PM - váha s dvojitým displejem - druhý displej na zadní straně ovládacího panelu, umož-
ňuje snadné odečtení hmotnosti zdravotnickým personálem

•	 MPE	250K	100HM - váha s elegantním vysouvacím výškoměrem integrovaným do sloupce s měřícím 
rozsahem 88 - 205 cm

•	 Funkce: HOLD, BMI, matka+dítě, potlačení vibrací během měření

•	 velká vážící platforma s protiskluzovým povrchem

•	 kolečka pro snadný transport - MPE 250K 100HM, MPE 250K 100PM

•	 protiskluzové, nastavitelné nožičky

•	 vodováha pro přesné ustavení váhy

•	 schválené	pro	lékařské	účely	v	souladu	se	směrnicí	93	/	42	/	EHS

•	 robustní	konstrukce	pro	každodenní	používání		
v	profesionálním	prostředí

•	 ergonomicky	optimalizovaná	konstrukce

•	 snadné	a	rychlé	čištění	a	dezinfekce

•	 možnost	prvotního	ověření		M  - volitelně

•	 možnost	komunikace	s	PC

Osobní váhy KERNOsobní váhy KERN
VÁHY

MPE 250K100PMMPC 250K100M MPD 250K100M MPE 250K100HM
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Specializovaný eshop:   www.lekarske-vahy.cz



TECHNICKÉ	PARAMETRY
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Ověřitelné lékařské váhy

Osobní váhy KERNOsobní váhy KERNVÁHY

MPC	250K100M
flexibilní	umístění	displeje

MPD	250K100M
nášlapná	váha

MPE	250K100PM
bez	metru

MPE	250K100HM
s	metrem

váživost max. 250 kg

citlivost 0,1 kg

výškoměr - - - 88 - 205 cm

rozměr platformy 365 x 360 x 80 mm

celkový rozměr - - 365 x 620 x 2125 mm 365 x 620 x 2125 mm

displej podsvícený, výška čísla 25 mm podsvícený oboustranný, výška čísla 25 mm

rozměr ovládacího panelu 200 x 128 x 55 mm

hmotnost 10 kg 12 kg

komunikační rozhraní - RS 232

prvotní ověření  M ¡ ¡ ¡ ¡

funkce HOLD, BMI, matka s dítětem, 
tlumení pohybu

tlumení pohybu HOLD, BMI, matka s dítětem, tlumení pohybu

zapnutí spínač ON / OFF našlápnutí spínač ON / OFF spínač ON / OFF

napájení ze sítě   AC adaptér

napájení z baterií ¡ ¡ ¡ ¡

propojovací kabel cca 150 cm - - -

Specializovaný eshop:   www.lekarske-vahy.cz

¡ volitelné příslušenství
 -   nelze

O výrobci lékařských vah:

Německá společnost KERN & SOHN GmbH je tradiční a inovativní výrobce osobních, 
laboratorních, ale i průmyslových vah s historií více jak 170 let.

Společnost KERN & Sohn GmbH vždy klade důraz na přesnost a spolehlivost. 
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