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BALANÇA DIGITAL PARA PESAR (e medir) BEBÊS

MOBILE BABY ELP-25BB
Capacidade

Bolsa 

25kg, com dupla escala, sendo: 2g até 10,000kg e 5g de 10,005g até 25,000kg

Prática bolsa personalizada que permite o carregamento da balança quando utilizada em campo

Alimentação

Concha anatômica antropométrica 

Concha anatômica em aço inoxidável 

Bateria interna recarregável  

Kit bateria externa

Conexão interface serial

EXCLUSIVO! 
Compartimento de pilhas*

Capa almofada

Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5V/500mA  

Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm

Construída em aço inoxidável, imune a oxidação, para aplicações especiais

Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso 
contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador “bargraph” que aponta o nível de carga 
durante o uso)

Alimentação através de cabo de 5 metros para conexão da balança a uma bateria 12V (de 
carro, caminhão, ou outro).

Para impressão com etiquetador BALMAK ou conexão com PC (e sistemas). Protocolo de 
comunicação: Tipo Serial padrão RS-232 (ERD/ETD). Conector DB-9. Protocolo Usual STX...ETX.

A balança opera opcionalmente através de 6 pilhas pequenas do tipo AA e possui autonomia por 
até 40 horas com pilhas comuns e até 80 horas com pilhas alcalinas. (*) (1. Pilhas não inclusas) (2. A balança 
não recarrega pilhas) (3. Para pilhas recarregáveis, a autonomia é variável conforme a marca).

Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.

Concha anatômica

Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e 
atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em 
brinquedos, o que garante a segurança dos bebês)

Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 30L x 8,5A cm

Pés antiderrapantes em 
borracha sintética 

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e 
segurança para as pesagens

Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação

Peso da balança

Dimensões

Consumo

Garantia

4,600kg + 1kg 
versão bat

Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 30L x 8,5A cm

0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver)

1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

5,000 kg + 1kg versão batPeso de embarque da balança

Teclado (e painel da balança)

Gabinete

Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato
resistente, dispensando proteções adicionais

Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente 
qualidade, com resistência e durabilidade

Funções do teclado

Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara 
atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda 
limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, 
cobertores, etc

Especificações

Opcionais

compartimento de pilhas

mostrador de carga de pilha/bateria

opcional de bolsa para transporte

opcional de concha antropométrica


