2096 PP / 2098 PP / Toledo Júnior Plus

Balanças eletrônicas para pesar pessoas.

2096 PP / 2098 PP / Toledo Júnior Plus
As balanças eletrônicas para pesar pessoas da
Toledo foram cuidadosamente desenvolvidas para
a pesagem de adultos, crianças, bebês e recémnascidos.

A combinação das suas cores e do seu design
forma um conjunto leve e agradável que agrega
um alto valor estético a qualquer tipo de ambiente.

Além disso, são práticas, seguras e robustas,
proporcionando leituras fáceis e confiabilidade
nas pesagens com baixa manutenção. Estas são
algumas das vantagens em ter uma balança Toledo.

TOLEDO JÚNIOR PLUS - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

2096 PP / 2098 PP - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Com o constante crescimento no controle
de pesagem de pessoas, a Toledo do Brasil
desenvolveu a balança 2096 PP, que possui
capacidade de 200 kg x 50 g, atendendo os
mais exigentes clientes. Para aumentar a faixa
de pesagem, a linha de produtos foi expandida
com a balança 2098 PP que possui versões com
faixas de pesagem de 200 kg x 50 g e 300 kg
x 100 g, assegurando pesagens precisas, com
robustez e qualidade.

Excelente visualização do peso
Utiliza
display
LCD
com
backlight,
possibilitando excelente visibilidade do peso,
leituras rápidas e sem erros.
Bateria interna recarregável
Possibilita o uso continuo da balança sem que
a mesma esteja ligada direto na rede elétrica,
flexibilizando sua utilização.

Excelente visualização do peso
Utiliza display LCD com backlight, que garante
leituras rápidas e sem erros, com alta visibilidade
do peso, além do baixo consumo de energia.

Toledo Júnior Plus

Prato anatômico higienizável e atóxico
Atende à Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes
de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de
elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês.

2098 PP

2096 PP

Operação Simples
Sempre pronta para o uso, dispensa intervenções manuais mantendo a
indicação em zero entre as pesagens.

Cálculo automático do peso do bebê
Permite descontar o peso de travesseiros, fraldas, cobertores etc., além de
facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação.

Segurança nas pesagens
Superfície de pesagem revestida com borracha antiderrapante e pés
niveladores proporcionam aderência da balança ao piso e segurança aos
usuários durante as pesagens.

Opcionais
■ Saída RS-232C para Impressora Matricial de Etiquetas 351 Toledo,
computadores e outros periféricos;
■ Acolchoado plástico com espuma, reforçado para mais conforto na
pesagem do bebê.

Comodidade
Gancho para bolsas e vestimentas oferece conforto e comodidade ao usuário.

APLICAÇÕES

Opcionais
■ Régua Antropométrica
■ Saída RS-232C para Impressora Matricial de Etiquetas 351 Toledo,
computadores e outros periféricos.

Em qualquer local onde seja necessária a pesagem de recém-nascidos,
bebês, crianças ou adultos, como: farmácias, hospitais, clínicas e consultórios
médicos, creches, escolas, centros de dietas, clubes, ginásios de esportes,
academias, hotéis, lojas de departamento, residências, condomínios etc.

Especificações técnicas
Modelos

—

Toledo Júnior Plus

Capacidade

—

15 kg x 5 g

2096 PP

2098 PP

Tipo

LCD com backlight

Display

Dígitos

6 dígitos

200 kg x 50 g

300 kg x 100 g

Tamanho (L) x (A)

6,3 x 16 mm

12 x 26 mm

6,9 x 15 mm

Bateria interna recarregável

Autonomia

Até 480 horas

—

—

Adaptador de Parede
Multivoltagem

Entrada

100 a 240 Vca

Saída

Temperatura de operação

7,7 Vcc – 1 A
5° à 35º C

Umidade
Acabamento
Dimensões

10 a 95 % sem condensação
—

ABS Branco

Esmalte Branco

Balança (L) x (A) x (P)

330 x 110 x 350 mm

400 x 1000 x 610 mm

340 x 1256 x 493 mm

500 x 1256 x 603 mm

Plataforma (L) x (A) x (P)

653 x 234 x 300 mm

400 x 74 x 400 mm

340 x 74 x 390 mm

500 x 110 x 500 mm

Régua Antropométrica

Escala

—

Peso de Embarque

—

6,2 kg

Aprovação

0° à 40º C

1,05 a 2,07 m
30 kg

32 kg

Portaria

INMETRO 236/94

Classe

Classe de exatidão III

53,5 kg

