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Karta katalogowa produktu:

 

Waga elektroniczna MAUL MaulDisc, 5kg, srebrna
Ultracienka waga z łatwą do utrzymania powierzchnią ze stali
szlachetnej
Szeroki zakres ważenia (do 5000 g) daje możliwość użycia urządzenia
jako wagi do listów, wagi domowej lub uniwersalnej
Prosta obsługa jednym przyciskiem, automatyczne
wyłączanie/zerowanie
Funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z
pominięciem ciężaru samego pojemnika
Wyposażona we wskaźnik temperatury otoczenia (podczas gdy
urządzenie jest wyłączone)
Waga jest zasilana baterią (1xCR2032 w zestawie), niskie zużycie
energii: 2200-2400 godzin w zależności od typu baterii
Obciążenie: maksymalne 5kg, minimalne 2g, podziałka: 1g
Wymiary: 170x135x20mm, platforma do ważenia: Ø 170mm
3 lata gwarancji
Kolor srebrny

Cena 353,61 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 6742
Numer dostawcy M1675096
Numer Celcen 13-00067-8
Kod kreskowy 4002390047593
Nazwa produktu Waga elektroniczna MAUL MaulDisc, 5kg, srebrna
Opis ultracienka waga z łatwą do utrzymania powierzchnią ze stali szlachetnej; szeroki zakres

ważenia (do 5000 g) daje możliwość użycia urządzenia jako wagi do listów, wagi domowej lub
uniwersalnej; prosta obsługa jednym przyciskiem, automatyczne wyłączanie/zerowanie; funkcja
„Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika;
wyposażona we wskaźnik temperatury otoczenia (podczas gdy urządzenie jest wyłączone);
waga jest zasilana baterią (1xCR2032 w zestawie), niskie zużycie energii: 2200-2400 godzin w
zależności od typu baterii; obciążenie: maksymalne 5kg, minimalne 2g, podziałka: 1g; wymiary:
170x135x20mm, platforma do ważenia: Ø 170mm; 3 lata gwarancji; kolor srebrny

Kategoria Waga elektroniczna
Klasa Premium
Marka MAUL
 

Kolor
Kolor Srebrny
Kolor obudowy/ wkładu Czarny
 

Cecha
Produkt Waga elektroniczna
Typ 2g-5kg
Rodzaj Z wyświetlaczem
Materiał Metal/plastik
W ofercie od 2013-01
 

Wymiary
Wymiary (mm) 170x135x20
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Waga elektroniczna MAUL MaulDisc, 5kg, srebrna
Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 3
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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