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Baby scale KERN MBE

Affordable baby scale for an optimum start in life

Features

 ·  Ergonomic tray with high side walls for 
the safe weighing of neonates

 · Robust plastic tray
 ·  For easy and hygienic cleaning
 · Particularly flat design
 · Secure and non-slip positioning with   
rubber feet

 · Simple and convenient 1-key operation
 · Automatic Data hold function:  
When the weighing value remains unchanged 
the weight indicated on the display is  
automatically “frozen” for 10 sec. This 
leaves suffcient time to read the weight  
in peace

Technical data

 · LCD display, digit height 15 mm
 · Dimensions of tray W×D 460×260 mm
 · Overall dimensions  
W×D×H 560×350×88 mm

 · Batteries included, 4×1,5 V AA,  
operating time up to 200 h

 · Net weight approx. 2 kg

Model Weighing range Readability

Accessories

 · Cleaning cloths, alcohol-free cloths for wipe  
disinfectant, quick-acting, on basis of modern  
quaternary ammonium compounds, and 
also against papova viruses. Particularly 
gentle on materials, and therefore very 
well suited for the disinfection of alcohol 
sensitive medical products. Fulfill the legal 
requirements for occupational safety in 
accordance with TRGS 525/540. Packaging 
contents 80 pcs., size 20×22 cm per cloth 
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KERN Piktogram

360°-ban
elforgatható 
mikroszkóp fej

Monokuláris mikroszkóp
Egy okulárral szerelt mikroszkóp

Binokuláris mikroszkóp
Két okulárral szerelt mikroszkóp

Trinokulár mikroszkóp
Két okulárral + kamera csatlakozási 
lehetőséggel ellátott mikroszkóp

Abbe Condenser  
Nagy numerikus apertúra, koncentrált 
fókusz és fény.

Halogén megvilágítás 
Éles, kontrasztos kép

LED megvilágítás
Hideg fényű, energiatakarékos, hosszú 
élettartamú megvilágítás

Felső megvilágítás
Nem áttetsző tárgyakhoz

Alsó megvilágítás
Áttetsző tárgyakhoz

Fluoerászkáló megvilágítás
Sztereó mikroszkópokhoz

Fluoreszkáló megvilágítás 
fénymikroszkópokhoz
100 W-os lámpa és szűrő

Fluoreszkáló megvilágítás 
fénymikroszkópokhoz
3 W-os LED megvilágítás szűrővel

Fénymező megvilágító egység
Nagyobb 
kontraszthoz

Sötétmező megvilágító egység
Nagyobb kontraszt indirekt 
megvilágításnál

Polarizációs egység
A fény polarizálásához

Végtelenített rendszer
Végtelenre korrigált optikai rendszer

Zoom nagyítás
Sztereó mikroszkópoknál

Telecentrikus rendszer
Sztereó mikroszkópókhoz, szemfáradás 
elkerüléséhez

Beépített skála
Okulárban

SD kártya
Adatok tárolásához

USB 2.0 digitális kamera
A képek közvetlen átviteléhez PC-re

USB 3.0 digitális kamera
A képek közvetlen átvitelére PC-re

WLAN adat interfész
A képek közvetlen átviteléhez mobil 
eszközökre

HDMI digitális kamera
Képek közvetlen átviteléhez külső 
megjelenítő eszközökre

PC szoftver
A mért értékek átvitelére és feldolgozására 
PC-re

Automatikus hőmérséklet kompenzálás 
10 °C és 30 °C közötti tartományban 
végzett méréseknél

Por és folyadék elleni védelmi fokozat 
IPxx besorolás szerint
A védelem konkrét fokozatát a piktogram 
mutatja

Elemes működés
Elemmel működő eszköz. Az elem típusa a 
terméknél van megadva

Újratölthető elemmel működés 
Újratölthető elem fogadására előkészített 
eszköz

Hálózati adapter
230V/50Hz EU szabvány szerint
Rendelésre GB, AUS, USA verzió

Hálózati működés
Eszközbe beépítve. 230V/50Hz EU 
szabvány. Rendelésre
GB, AUS, USA szabvány szerint

Kiszállítás
A szállítási időről a Precimer Kft.-től kérhet 
tájékoztatást.


