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Happy Day  
Sprekende personenweegschaal 
 

 

Deze weegschaal maakt indruk  
met zijn strakke design, zijn 
uitzonderlijke productveiligheid  
en zijn gebruiksgemak.  

Het draagvlak uit speciaal 
veiligheidsglas is grijsgelakt en 
voorzien van een antisliplaag,  
zodat je er zelfs met natte voeten  
niet op uitglijdt. 

 

Verkrijgbaar in het Nederlands en  
het Frans. 

 

Energiebewust 

De energiebesparende elektronica en de 
automatische uitschakelfunctie houden het 
stroomverbruik van deze weegschaal laag.  

Vier rubberen voetjes zorgen voor een 
stabiele plaatsing, de lage hoogte (slechts 
34mm) zorgt ervoor dat de weegschaal niet 
kantelt.  

Het grote display (40mm) met hoog contrast 
maakt het toestel ook geschikt voor 
slechtziende gebruikers. 

Weight watchen 

Het volume kan gemakkelijk worden 
ingesteld, het gesproken weegresultaat kan 
worden herhaald.  

Indien gewenst, kan het gewichtsverschil 
met vorige weegresultaten worden 
weergeven. Op deze manier kunnen tot 5 
verschillende personen met deze 
weegschaal ‘Weight Watchen’. 

 

Producent: Caretec 

Functies 

 Extra groot display (40 mm) 
 Anti-slip coating 
 Aanpasbare herhaalfunctie (1 to 3 keer 

herhalen) 
 Weight watchen voor 5 personen 
 6 volumeniveaus 
 Automatische uitschakeling na 30 

seconden 
 Toetsvergrendeling (o.a. voor 

transport) 

Technische kenmerken  

 Max. laadcapaciteit 200 kg 
 Precisie 100 g 
 Spraakweergave: natuurlijke 

gedigitaliseerde stem 
 Hoofdtelefoonaansluiting 3.5mm 

mono/stereo 
 Stroomtoevoer: 4 x 1.5V AAA batterijen 

of netstroomadapter 
 Bedrijfstemperatuur 0 - 40° C 
 Afmetingen (l/b/h) 320 x 320 x 34 mm  
 Gewicht 2 kg (incl. batterijen) 
 Kleur: transparant / antraciet 


