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T ö b b c é l ú  m é r l e g  

Typ:   KPZ 2–03–9   
 
Védettség  IP65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 

A víztıl védet Többcélú mérleg! 

Rozsdamentes mér ıfelület 
Felosztás 1:6.000  

100% Tára  
Darabszámlálás  

Akkubetrieb  

Nagy LCD kijelzés  
  Hold funkció  
Áramtakarékos funkció  

Háttér világításos kijelz ı  
Brutto/Netto kapcsoló  

 



 

Víztıl védet Többcélú mérleg 
 

Védettség  IP65 ,  Typ KPZ 2-03-9 
 

 

 

Többoldalú felhasználásra 
 
Ez a precíz, robusztus, fröccsenı víztıl védett (IP 65), megbízható digitális mérleg univerzálisan 
használható a nem hiteles területeken. 
 
A könnyő kezelhetıség, könnyen tisztítható ház, a rozsdamentes mérıfelület,  alacsony saját tömeg, 
a kábel nélküli hosszú elemes üzemeltetés, és a jól leolvasható, 25 mm magas  háttér világításos 
LCD- kijelzı teszi ezt az elınyös, többcélú mérleget mindenhol alkalmazható segítıtárssá. Az 
alapfunkciókhoz tartozik a nullázás, tára 100%-ban ( többszöri tára, hozzámérés, összemérés) brutto, 
netto kapcsoló, mértékegység váltás g vagy kg, oz (ounce) és darabszám. Darabszámlálás referencia 
választással 10,20,50,100 és 200. A mérleg tartsd a legmagasabb értéket funkcióval rendelkezik.  
Az automatikus kikapcsolás az akku és háttérvilágítás megóvása miatt fontos.  
 
Alapfelszereltség: 
 
Funkciók: 
- 100% Tára 
- Brutto-/ Netto kapcsoló 
- Kézi nullázás 
- Automatikus nullára vissza állás 
- Referencia darabszámlálás 
- 2 állítható mértékegység ‚oz’ vagy ‚kg’ 
- Tartsd a legnagyobb értéket funkció 
- Beállítható automatikus kikapcsolás 
- Beállítható háttérvilágítás kikapcsolás 
 

Tulajdonságok: 
- Rozsdamentes mérıfelület 
- 230VAC Adapter  
- 25 mm magas, 6-számjegyő LCD- kijelzı 
- Háttér világításos  LCD- kijelzı 
- Víztıl védet  IP65 
- Adapteres-/ akkus üzemeltetés 
- ‚Low Bat’ – akku gyenge jelzés 
- Nagy újratölthetı akku 
- Állítható lábak 
- Vízmérték a beállításoz 
 
 

Méretek: 
 
Mérleg: 
Szélessége: 250mm 
Hossza: 300mm                        Rozsdamentes mérıfelület: 
Magassága: 140mm                          225 x 195mm 
 
 
 

 
Technikai adatok: 
Méréshatár 6.000 g 30.000 g 
Osztás 1,0 g 5,0 g 
Cikk-szám 20390600 20393000 
Tára 100% 
Áramellátás Adapter  9V / 300 mA. 

230VAC 50/60Hz 
Akkus üzemeltetés 

Üzemi hımérséklet 0°C-tól 40°C-ig 
Minden jog fenntartva. Elızetes bejelentési kötelezettség nélkül. 
 
 

KPZ Waagen •tel: 061 / 297 0893 • fax: 061 / 297 0894 • E-mail: info@kpzwaagen.hu 

KPZ - MÉRLEG, GAZDASÁGOS, ROBUSZTUS ÉS JÓ! !  
 


