Junior Plus
A balança eletrônica para pesar bebês Junior Plus da Toledo do Brasil possui
prato anatômico, atóxico e totalmente higienizável, sendo projetada e
cuidadosamente desenvolvida para pesagens rápidas, simples e confiáveis de
bebês.
Ao serem práticas, seguras e robustas, proporcionam leituras fáceis e
confiabilidade nas pesagens, oferecendo baixa manutenção, vantagens da
marca Toledo do Brasil, além disso, sua combinação de cores e seu design
apresentam um conjunto leve e agradável que agrega um alto valor estético a
qualquer tipo de ambiente.
Dentre suas principais características e benefícios, vale destacar que a balança
eletrônica Junior Plus utiliza display LCD com backlight para excelente
visibilidade do peso, leituras rápidas e sem erros, bateria interna recarregável,
o que permite o uso contínuo da balança sem que a mesma esteja ligada direto
na rede elétrica e flexibiliza sua utilização, outra vantagem é o cálculo
automático do peso do bebê, podendo descontar o peso de travesseiros,
fraldas, cobertores, etc., e ainda facilitar o cálculo de peso do bebê antes e
depois da amamentação, além disso, também se pode contar com opcionais
como acolchoado plástico com espuma reforçada para mais conforto na
pesagem do bebê.

Características e Benefícios
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.
Prato anatômico higienizável e atóxico
Atende à norma EB-2082 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de
Brinquedos e norma européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos
químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês.
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.
Opcionais
●
●
●
●

Saída RS-232C para Impressora Matricial de Etiquetas Prix 351,computadores
e outros periféricos.
Acolchoado plástico com espuma, reforçado para mais conforto na pesagem
do bebê.
USB (conversor opcional).
Bluetooth (conversor opcional).

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

Especificações Técnicas
Capacidade

15 kg x 5 g
Tipo

LCD - Com Backlight

Dígitos

6 dígitos

Tamanho

6,3 mm (L) x 16 mm (A)

Bateria Interna Recarregavel

Duração

Até 480 horas

Temperatura de Operação

5°C a 35°C

Umidade

10% a 95% sem condensação

Display

Entrada

100 a 240 VCA

Saída

7,7 VCC - 1A

Adaptador de Parede Multivoltagem
Consumo

0,8 W - 2,3 W

Acabamento

Plástico tipo ABS branco.
Plataforma

653 mm (L) x 234 mm (A) x 300 mm (P)

Balança

330 mm (L) x 110 mm (A) x 350 mm (P)

Dimensões
Régua Antropométrica

-----

Peso de Embarque

6,2 kg
Portaria

INMETRO 236 / 94

Classe

Classe de Exatidão

Aprovação

