
OCS-L - JEDNODUCHÁ ZÁVÌSNÁ VÁHADIGITÁLNÍ

HLAVNÍ PØEDNOSTI
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Podsvìtlený 5-místný LCD displej 20 mm vysoký
Rozlišení na displeji 3000 (2000) dílkù
Mechanická vodotìsná jednoduchá klávesnice se 3 tlaèítky
Hliníkové pouzdro 140 x 81 x 46 mm
Hmotnost 620 g
Provozní doba 150 h
Automatické vypínání váhy pøi její neèinnosti
Napájení: 3 vyjímatelné baterie 1,5 V typ AA

Pøenosná pøesná závìsná váha pro libovolné
pou�ití. A� 150 hodin provozu na jedny baterie,
automatické vypínání pøi neèinnosti. Vhodná
pro domácnost i do prùmyslu.
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Nulování
Tárování
HOLD - podr�ení ("zamrznutí") zobrazované hodnoty
Pøepínání jednotek kg, lb, N
Digitální kalibrace
Nastavitelné automatické vypínání
Volitelná délka  podsvìtlení displeje
Indikace vybití baterií

model

TABULKA MODELÙ

OCS-006-L 60

vá�ivost
k[ g]

20

dílek
[g]

OCS-012-L 120 50

OCS-02-L 200 100

OCS-03-L 300 100

1 890,- Kè
vèetnì DPH



KYPS - DIGITÁLNÍ PØESNÁ, KAPESNÍ ZÁVÌSNÁ VÁHA

HLAVNÍ PØEDNOSTI
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Odolné plastové tìleso váhy
Modøe podsvìtlený LCD displej
Velké èitelné znaky (16 mm)
Napájení 2 mikrotu�kové baterie (AAA)
Nulování / tárování
Funkce "hold" - podr�ení zobrazované hodnoty
Vá�ení v jednotkách kg, lb, oz
Nestanovené mìøidlo
Kapesní provedení

Lehká, robustní, kapesní, spolehlivá
elektronická závìsná váha. Ideální pro vá�ení
balíkù, kufrù, pro zahrádkáøe a kutily,pro
zemìdìlce, rybáøe, myslivce a domácí pou�ití.

CR - DIGITÁLNÍ ZÁVÌSNÁ VÁHA DO 200 kg

HLAVNÍ PØEDNOSTI
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Odolné plastové tìleso váhy
Velký LCD displej
Velké èitelné znaky (16 mm)
Odnímatelný hák a karabina
Napájení 3 tu�kové baterie (3xAA)
Nulování / tárování
Funkce "hold" - podr�ení zobrazované hodnoty
Vá�ení v jednotkách kg, lb
Nízká hmotnost (220 g)
Nestanovené mìøidlo

Lehká, velmi robustní, kapesní, spolehlivá
elektronická závìsná váha pro vá�ivost do 200
kg. Ideální pro vá�ení balíkù, kufrù, pro
zahrádkáøe a kutily, pro zemìdìlce, rybáøe,
myslivce a domácí pou�ití.

model

TABULKA MODELÙ

CR-200 200

vá�ivost
k[ g]

100

dílek
[g]

R

FORMAT 1 spol. s r. o.
Mlýnská è.p. 304, è.or. 84
683 52 KØENOVICE (u Brna)

tel.:

fax.:

mobil.:

E-mail:

web:

00420 544 223 265
544 223 668
544 223 996
603 253 728
739 069 991

format1@format1.cz
www.format1.cz

00420
00420
00420
00420

1 599,- Kè
vèetnì DPH

599,- Kè
vèetnì DPH

Prodává a servis zajiš�uje:

model

TABULKA MODELÙ

KYPS-10 10

vá�ivost
k[ g]

5

dílek
[g]

KYPS-20 20 10

KYPS-40 40 20


