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SPREKENDE PERSONENWEEGSCHALEN

Cobolt Nederlands sprekende
personenweegschaal

Happy Day personenweegschaal
Nederlands sprekend

De Cobolt Nederlands sprekende personenweegschaal
geeft uw gewicht zeer nauwkeurig weer. De
weegschaal heeft een gestroomlijnd ontwerp en heeft
een anti-slipcoating voor een veilig gebruik. U hoeft de
weegschaal niet aan of uit te zetten: hij schakelt
automatisch in als u erop gaat staan en schakelt

Happy Day is een modern en veilig ontwerp
personenweegschaal. Hij is namelijk gemaakt van
speciaal veiligheidsglas en voorzien van een stevige
antisliplaag voor vaste grip. Dankzij deze
eigenschappen, het grote en heldere scherm en de
Nederlandstalige spraakuitvoer is dit dus een ideaal

zichzelf na gebruik weer uit. Deze weegschaal kan uw
gewicht in verschillende talen weergeven, waaronder in
de Nederlandse taal. De spraakuitvoer is in een heldere
mannenstem (te beluisteren in onderstaand
audiofragment) en u kunt het volume aanpassen. De
afmeting van de weegschaal is 33 x 33 x 3 cm (L x B x
H). Wij leveren deze weegschaal inclusief de
benodigde PP3 Alkaline batterij.

hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking
en/of senioren.

Specificaties:
» Automatische in- en uitschakeling;
» Spraakuitvoer in 12 talen, waaronder Nederlands;
» Met veilige anti-slip laag;
» Weegt in zowel imperiale als metrische eenheden;
» Afmeting: 33 x 33 x 3 cm (L x B x H);
» Gebruik middels PP3 batterij (bijgeleverd).

Deze Happy Day personenweegschaal heeft een
weegvermogen van 100 gram tot 200 kilogram en
weegt in stappen van 100 gram nauwkeurig.
Het volume kan eenvoudig in 6 stappen aangepast
worden, evenals de mogelijkheid om weegresultaten te
herhalen. Dit kan 1-3 keer. Bovendien kan het gemeten
gewicht vergeleken worden met eerdere
weegresultaten: de Happy Day heeft een geheugen
voor wel 5 verschillende personen!
Link naar: Nederlandstalige handleiding Happy Day
Specificaties:
» Draagkracht: 200 kg;
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Klik hier om de spraakuitvoer van de Cobolt
Nederlands sprekende personenweegschaal te
beluisteren.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Afmeting

Prijs

33 x 33 x 3
601002

cm (L x B x

€95,00

H)

» Groot display: 160 x 40 mm met zwarte cijfers;
» Hoogwaardig veiligheidsglas en antisliplaag;
» Herhaal weegresultaten tot 3x;
» Geheugen om gewicht bij te houden voor 5
verschillende personen;
» Afmeting: 320 x 320 x 34 mm;
» Gewicht: 2 kg (inclusief batterijen);
» Volume in 6 stappen aanpasbaar;
» Met hoofdtelefoonaansluiting;
» Automatische uitschakeling na 30 seconden
inactiviteit;
» Levering inclusief 4 stuks 1,5 V AAA batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C401011

Grijs

€149,95

Terraillon Engelstalige
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weegschaal
Terraillon Engelstalige weegschaal. Deze weegschaal
geeft door middel van spraak aan wat het gewicht is
van de persoon die erop staat. Ook wordt het gewicht
weergegeven in grote cijfers van 55 mm. De
weegschaal weegt tot 150 kilogram.
Op dit laatste exemplaar krijgt u korting i.v.m. een
licht beschadigde doos.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

F600005

Wit

Prijs
€79,95
€59,95
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