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Vivienne keukenweegschaal
Nederlands sprekend
Vivienne is een Nederlands sprekende
keukenweegschaal van hoogwaardige kwaliteit. Het
apparaat is erg nauwkeurig en daardoor zeer geschikt
om bijvoorbeeld post of dieetporties te wegen.
Dankzij het heldere scherm, de grote knoppen en de
spraakuitvoer is het een ideaal hulpmiddel voor
mensen met een visuele beperking. De weegschaal
heeft een capaciteit van 1 tot 5000 gram, weegt op 1
gram nauwkeurig en biedt de mogelijkheid om
toevoegingen afzonderlijk te wegen. Het apparaat
beschikt verder over een variëteit aan handige
functies. Zo is er een knop waarmee u een bepaald
referentiegewicht kunt wegen (bijvoorbeeld 1 portie
rijst) en een herhaalknop, die het laatst uitgesproken
gewicht herhaalt. U kunt ook vloeistoﬀen als olie,
melk of water wegen, die vervolgens aangegeven
worden in liters. De weegschaal bevat ook een
telfunctie, waarmee u de losse onderdelen van het
gewogene bij kunt houden. Verder is er een
ingebouwde kalender aanwezig, waardoor datum en
tijd uitgesproken kunnen worden, evenals een
ingebouwde kookwekker, die tot 59 minuten en op de
seconde af ingesteld kan worden. U kunt het volume
van de Vivienne aanpassen en om energie te sparen
schakelt het apparaat zichzelf na 15 minuten
inactiviteit automatisch uit. Link
naar: Nederlandstalige handleiding Vivienne
Speciﬁcaties: » Draagkracht: 5 kg; » Groot display:
75 x 30 mm; » Gewicht in gram of kilogram;
» Tarreertoets, referentiegewicht en herhaaltoets; »
Kookwekker en stukstelling; » Geeft tijd en datum
aan; » Groot display en grote toetsen; »
Afmeting: 220 x 145 x 26 mm; » Gewicht: 636 gram;
» Volume aanpasbaar; » Levering inclusief 4 stuks 1,5
V AAA batterijen; » Hoofdtelefoon- en
adapteraansluiting.
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Kleur
zwart-beige

Artikelnummer
C12007

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€

