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Código # Calibração 
interna

Capacidade 
(g)

Divisão
(g)

Dimensões do 
prato (mm)

Dimenções 
embalagem (mm)

260346 3100 0,01 198x205 500x410x330 7,5
260348 4100 0,01 198x205 500x410x330 7,5

260347
CAL INT

3100 0,01 198x205 500x410x330 7,5

260349
CAL INT

4100 0,01 198x205 500x410x330 7,5

910034 Impressora IMP27
910035 Impressora IMP28

U     FORM     PIP      PERCEN             AC/DC     NO VERIF

M

Certificações

900039

900039

900039

900039

Balança de precisão
Balança de precisão (10 mg) que combina desenho estético e robusto com grande funcionalidade e fácil uso através 
da guía de menús em ecrã.

CARACTERÍSTICAS:
• Ecrã LCD retroiluminado de excelente visualização com proteção 

avançada da vista (ADVANCED  EYE PROTECTION).
• 8 dígitos de 15 mm em ecrã com mensagens a modo de guía para 

o usuario.
• 7 teclas de funções directas.
• Carcasa superior em ABS e prato em aço inoxidável.
• Robusta estrutura da balança de fundição de metal para a proteção 

contra efeitos de trovoadas e interferencias electromagnéticas.
• 4 pés reguláveis, permitem uma maior estabilidade para resultados 

precisos.
• Nivel borbulha.
• Tempo de resposta 2-3 segundos.
• Múltiplas unidades de medida: gramo, kilogram, pound, ounce, 

troy ounce, grain, pennyPESAS, carat, miligram, momme, mesghal, 
Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan taels, bath. 

• Gancho de pesagem inferior.
• Temperatura de trabalho: +15ºC +30 ºC (segundo modelo).
• Modelos disponíveis com calibração interna (HZ-I).
• RS232, formato PC e impressora.
• 3 modos de envío a PC:

- Continue: envío de dados em modo contínuo.
- Ald: envío de datos a PC com estabilização de peso.
- Req: envío de dados a PC com demanda.

• GLP/GMP.
• Incorpora: Funda anti pó e blíster.

FUNÇÕES
• Conta peças
• Determinação por percentagem
• Filtro pesagem de animais
• Formulação
• Várias unidades
• Controlo de peso
• Função peso objetivo
• Determinação de densidade
• Calibração de pipeta
• Estatísticas
• Totalização

Dimenções (mm)

Precisão 260346 260348 260347 260349
Cabina cortar /paraventos -
Múltiplas unidades Se
Normativa CE Se Se Se Se
Formulação Máximo de pesos sumados: 99
Tipo de calibração Externa Externa Externa Externa
Auto calibragem Não Não Sim Sim
Masa de calibração g 1500 (F1) 2000 (F1) 1500 (F1) 2000 (F1)
Classe II II II II
Peso neto 4,8 kg

RS232, Dual Display e Foot Pés reguláveisNivel de borbulha                                    
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Peso
embalagem (kg)

ENAC

Código #

Acessórios
Código # Descrição acessórios


