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Persongolvvåg  KERN MPD · MPD-E 
Professionell persongolvvåg 
Godkänd medicinsk Class III våg. 
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Funktioner Teknisk funktion Tillbehör 
Verifikationsklass III (verifiering 
är frivillig) 
·  Godkänd som medicinsk 
utrustning enligt 
93/42 / EEG 
· Bästsäljaren för 
läkarmottagningar, 
kemister och sjukhus: enkel 
användning – Ett klick på 
startknappen, ställ dig på vågen, 
avläs vikten 
·  Robust design för daglig  
användning hos en professionell 
miljö 
·  Ergonomiskt optimerad design 
·  Enkel och hygienisk rengöring 
·  Höjdjusterbara gummifötter där 
du använder libell för att justera in  
korrekt nivå. 
·  Stor plattform med slitstark yta  
och slitstark yta av plast, för att 
uppnå en säker placering av 
patienten 
·  Våg MPD 200K-1EM är 
identiskt med MPD 250K100M 
men saknar bakgrundsbelysning 
och nätadapter. Endast batteridrift. 
På grund av reducerad upplösning 
snabbare bildhastighet. 
·  Med ett särskilt attraktivt pris! 
·  KERN MPD: Batteri eller elnät, 
Uppladdningsbart batteri är valfritt 

·  Mått på vågplattan 
B × D × H 365 × 360 × 80 mm 
· Mått på displayenheten 
B × D × H 200 × 130 × 60 mm 
· Nettovikt ca. 10 kg 
MPD-EM 
· Stor LCD-skärm, utan 
bakgrundsbelysning siffra 
höjd 25 mm 
· Batteridrift, 6 × 1,5 V AA, 
driftstid upp till 20 h 
MPD-M 
· Stor bakgrundsbelyst LCD-
skärm, sifferhöjd 25 mm 
· Batteridrift möjligt, 6 × 1,5 V 
AA, ingår ej, driftstid upp till 20 h 
·  Nätadapter (extern) ingår 

Skyddande arbetsskydd över 
displayenhet, standard, kan 
beställas i omfattning av 5 
Artiklar, KERN MBC-A06S05 
·  Rengöringsdukar, alkoholfria 
trasa för torkning med  
desinfektionsmedel, 
snabbverkande, baserat på modern 
kvaternära ammoniumföreningar, 
och även mot papovavirus. Särskilt 
mild på material, och därför 
mycket lämplig för desinfektion av  
känsliga medicinska produkter. 
Uppfyller lagliga 
krav på arbetssäkerhet enligt TRGS 
525/540.  
Förpacknings innehåll: 
80 st, storlek 20 × 22 cm per trasa 
KERN MYC-01 
·  KERN MPD: Laddningsbart med 
internt batteri, driftstid upp till 40 
h, utan bakgrundsbelysning. 

 


