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Sprekende precisieweegschaal Heidi  

Keuken-, dieet- of brievenweegschaal 
 

 

Deze gemakkelijk te bedienen 
weegschaal geeft het 
weegresultaat met een natuurlijke 
stem weer.  

Door het zeer precieze 
meetresultaat (in gram tot 5 kg) 
kan deze weegschaal uitstekend 
als dieetweegschaal of als 
brievenweger gebruikt worden.  

Het toestel staat stevig op 6 anti-
slip voetjes. Door zijn eenvoudige 
vlakke vorm kan het niet kantelen. 

 

 

 

De sprekende keukenweegschaal Heidi 
beschikt nog over extra functies: 

 Samentellen van gewichten: De 
weegschaal berekent het gezamenlijke 
gewicht van je verschillende wegingen. 
Zo kun je ook meer dan 5 kg samen 
wegen.  

 Referentiegewicht: stel zelf een 
referentiewaarde in voor een gewenste 
hoeveelheid (bvb. 1 portie pasta) 

Het gewicht wordt weergegeven in gram en 
kilogram. De grote toetsen op het 
bedieningsscherm maken het zeer 
eenvoudig om met deze weegschaal te 
werken. Alle resultaten worden in spraak 
weergegeven en tegelijk ook in duidelijke 
grote cijfers op het scherm getoond. Met de 
herhaaltoets kun je het weegresultaat zo 
vaak als nodig opnieuw beluisteren. 

Op de ruime weegplaat heb je genoeg 
plaats om kommen of andere recipiënten in 
gelijk welke vorm of grootte stabiel neer te 
zetten. 

Technische kenmerken 

 Meeteenheid: gram 
 Maximum draagkracht: 5 kg 
 Tarra-functie () 
 Mogelijkheid om gewichten bij te tellen 

en waarde op nul te zetten  
 Referentiemeting 
 Herhaalfunctie 
 Toetsenvergrendeling 
 Instelbaar volume (6 niveaus) 
 Aansluiting voor koptelefoon 
 Groot display: cijfergrootte 2,5 cm 
 Afmeting: 220 x 145 x 26 mm 
 Gewicht: 588 g 
 Kleur: appelgroen 
 Werkt op 4 x 1,5V AAA batterijen of 

netstroom 
 Optioneel: hoofdtelefoon / adapter 

 

Producent: CareTec 


