
Balança sem certificação CE.
Display  LCD retroiluminado com proteção avançada (ADVANCED EYE PROTECTION).
8 dígitos de 15 mm com mensagens modo de guía para o utilizador .
7 teclas de função diretas.
Estrutura superior em ABS e prato em inox.
Robusta estrutura da balança de fundição de metal para a proteção contra efeitos de trovoadas e interferencias
electromagnéticas.
Cabina corta ventos com mais espaço para amostras.
Tempo de resposta 2-3 segundos.
Múltiplas unidades de medida: gramas, kilogramas.
Pesagem inferior.
RS232,  PC e impressora.
3 modos de envío a PC:
Envío de dados em modo contínuo.
Envío de dado a PC com estabilização de peso.
Envío de dados a PC com demanda.
GLP/GMP.
Sistema de pesagem com bloco de compensação eletromagnética.
Funções:
Conta peças, determinação por percentagem, filtro pesagem de animais, formulação, varias unidades, controlo de peso,
função peso objetivo, determinação de densidade, estatísticas, totalização
Capacidades:
120g 0,0001g
210g 0,0001g

Balança modelo: HZ

Opções:
Capacidades:
210g 0,0001g. 881,00€
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