
E L E K T R O N I C K É   V Á H Y   D I G I 
 

Výrobca: TERAOKA, Japonsko, Čína, Singapúr 
 

 
 

Kontrolná váha DS-500 
 

Mobilná vodotesná váha pre kuchyne, rozrábky a ako kontrolná váha 
 
 

Váha rieši / má prednosti: 
 

v presnosť – dielik podľa váživosti 0,5g, 1g, 2g, 5g, 10g  
v ľahká prenosná váha, prevádzka aj na batérie  
v odolnosť voči prachu, vode 
v doplnok - nerezová vážiaca miska 
v skvelá viditeľnosť 23mm číslic na displeji  

 

Technické parametre: 
váživosť / dielik 1,5kg / 0,5g, 3kg / 1g, 6kg / 2g, 15kg / 5g, 30kg / 10g 

displej veľký LCD 

funkcie nulovanie, tára, automatické vypnutie po 3, 10 min. 

rozmer vážiacej plošiny 230 x 170mm 

rozmer / hmotnosť váhy 270 x 240 x 120mm / 6,2kg 

napájanie AC / DC adaptér alebo 4x1,5V batérie 
(viac ako 1000 hodín prevádzky ) 

pracovná teplota 0°C až +35°C 

doplnky nerezový kryt vážiacej plošiny 

CCeennaa  ss  aaddaappttéérroomm,,  SSkk::  77..553311,,5500  ss  DDPPHH 

CCeennaa  ss  aaddaappttéérroomm,,  €€::  221100,,0088++  DDPPHH,,  225500,,0000  ss  DDPPHH   
 
 
 

Pultová obchodná váha DS-700 
 

Mobilná váha pre predajne aj vonkajšie použitie v stánkoch a na predajných pultoch 
 

Váha rieši / má prednosti: 
 

v presnosť – do 6kg dielik 2g, od 6 do 15kg dielik 5g 
v mobilná - ľahká aj na prenášanie 
v funkčná vonku  do –10°C  
v napájanie – 220V alebo 6x1,5V batérie pre 500 hod. prevádzky 
 

Technické parametre: 
váživosť / dielik 6/15kg, 2/5g 

displej LCD 

funkcie nulovanie, tára, automatické vypnutie 

rozmer vážiacej plošiny 293 x 200mm 

rozmer / hmotnosť váhy 300 x 330 x 125mm / 3kg 

napájanie 220V alebo 6x1,5V bat., (viac ako 500 hodín prevádzky ) 

pracovná teplota -10°C až +40°C 

CCeennaa,,  SSkk::  77..117700,,0000  ss  DDPPHH 

CCeennaa,,  €€::  220000,,0000++  DDPPHH,,  223388,,0000  ss  DDPPHH  
 

Váš dodávateľ a servisná organizácia:  
 
 

Ing. Ján Macho – OZ SERVIS 
váhy – predaj, servis, kalibrácia 
  
 

 

Miletičova 72, 821 09 BRATISLAVA 
tel. 02/5341 2335, 5363 2690 
mobil: 0905-561 523, 0903-897 798 
fax/zázn,: 02/5363 2700 
e-mail: ozservis@ozservis.sk 
IČO: 35 331 291, IČ DPH: SK1020193988 

€/kg, € 
na displeji 
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