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Přehledný LCD displej

Unikátní smart  
aplikace pro chytrá zařízení

NUTRIČNÍ DIETETICKÁ VÁHA

NUTRI VITAL
ETA079090000

BAREVNÉ PROVEDENÍ
nerez

EAN: 8590393260874

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 3,00
Šířka (cm): 20,00
Hloubka (cm): 22,00
Hmotnost (kg): 0,3

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 1,70
Šířka (cm): 18,00
Hloubka (cm): 20,00
Hmotnost (kg): 0,3

Unikátní smart aplikace Nutri Vital

Zobrazuje obsah bílkovin, tuku,  
sacharidů, vlákniny, soli a energetickou 
hodnotu (v Kcal i KJ)

Seznam nutričních hodnot pro  
více jak 470 položek potravin

Historie vážení

Možnost vytvoření vlastních položek 
potravin

Kompatibilní s Android 4.4 (a novější); 
iPhone4S a iOS 8.0 (a novější)

•  Jedinečný pomocník pro všechny, kdo usilují o lepší 
postavu, drží diety, nebo potřebují hlídat skladbu 
přijímaných potravin

•  V kombinaci s unikátní smart aplikací pomáhá sledovat  
a zaznamenávat nutriční hodnotu vašeho jídelníčku

•  Energeticky úsporná BT (4.0) bezdrátová technologie pro 
přenos naměřených dat do dietetické aplikace Nutri Vital  
v mobilních telefonech, tabletech apod.

•  Nerezové provedení
• Maximální kapacita váhy do 5 kg
• Rozlišení 1 g
• Měření v jednotkách g / oz / lb:oz / ml / fl´oz
• Funkce měření objemu tekutin
• Funkce nulování a dovažování (TARE)
• Přehledný LCD displej
• Provoz na baterie typu CR2032 (2 ks); (součástí balení)
• Tenké provedení pro snadné skladování
• Dotykové ovládání



• Nutriční analýza potravin
Nutritional values analysis

• 470 druhů potravin součástí aplikace
470 kinds of food included

• Možnost vkládat vlastní potraviny
Posibility to insert own items

• Výpočet nutričních hodnot celého menu
Calculating calories and nutrients in meals

• Přehledy, výpočty, historie
Overviews, calculations, history

S APLIKACÍ PRO 
CHYTRÉ TELEFONY  

With smartphones aplication

AppStore

GoogleAps

CMYK+Pantone 877C


