
Voor een natuurlijke en gezellige toets in uw badkamer

ORIGIN PP1600V0
PP1600V0

  

 

 De Tefal Origin digitale weegschaal geeft uw badkamer een gezellige en natuurlijke toets, met een makkelijk
leesbaar XXL scherm met achtergrondverlichting en grote cijfers en het platform is afgewerkt met licht hout.
Hoge capaciteit tot 160 kg/350 lbs en een schaalverdeling van 100 g/0.2 lb (kies zelf voor imperiale of metrische
eenheden). Deze harmonieuze en moderne personenweegschaal biedt de perfecte combinatie van
betrouwbaarheid en stijl.

 



PRODUCTVOORDELEN

XXL scherm met achtergrondverlichting
Het XXL scherm met achtergrondverlichting biedt kristalheldere grote cijfers (36 mm groot)
zodat uw gewicht snel en moeiteloos leesbaar is.

Kalmerende natuurlijke stijl
Breng natuurlijke gezelligheid en harmonie in uw badkamer met dit stijlvol platform, afgewerkt
met een licht-houteffect en de perfecte afmetingen van 31 x 31 cm.

Groot weegvermogen
Capaciteit tot 160 kg (350 lbs) met een schaalverdeling van 100 g (0.2 lb) voor een
gebruiksvriendelijk weegschaal waar u dag na dag op kan rekenen.

Automatisch inschakelen
Dagelijks comfort met de makkelijkste weegschaal: gewoon op de weegschaal stappen en uw
gewicht verschijnt vanzelf.

Eenvoudige weging
Biedt veelzijdigheid en alle comfort dankzij de mogelijkheid tot zowel metrische (g, kg) als
imperiale (lb) eenheden.

Handig slank ontwerp
Alleen de essentie: het gestroomlijnd, compact ontwerp biedt totaal comfort en een moderne
stijl die perfect past in elk formaat van badkamer.

Batterijen inbegrepen
Uw nieuwe personenweegschaal is klaar voor gebruik onmiddellijk na het uitpakken dankzij de
4 inbegrepen AAA-batterijen.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GEWICHT &

Gewichtmeting kg / st / st.lb
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inhoud 160 kg

Gewichtsaanduiding 100 g

Backlight display Ja

Kleuren LICHT HOUT

Batterijtype AAA

Aantal batterijen 4

Batterijen inbegrepen Ja

Andere [Digit Height 26.7 mm]

Extra meegeleverde accessoires Platform 310 x 310 mm met HOUTeffect

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 1830008235

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040082355
EAN UC :

4 56 3 168
C20 : 6 000

C40 : 12 000
HQ4 : 12 000

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 305 x 305 x 30 (mm) 318 x 40 x 318 (MM) 330 x 170 x 330 (MM) 1 200 x 800 x 1 134 (MM)

gewicht 2 2,05 (KG) 8,2 (KG) 344,4 (KG)


