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Lichaamsanalyseweegschaal
TargetScale 3  
Art. nr.: 40413  | EAN 4015588 40413 9

✔  Nauwkeurige vaststelling van gewicht (tot 180 kg), Body 
Mass Index (BMI), kcal per dag, aandeel lichaamsvet en 
-vochtgehalte en bot- en spiermassa

✔  Maximaal 240 opslagplaatsen op de weegschaal zelf 
(automatische data-overdracht bij de eerstvolgende 
verbinding met smartphone)

✔  Lichtringen visualiseren het netto-verschil tot het 
streefgewicht 

✔  Bluetooth Smart dataverbinding met VitaDock app voor 
iOS en Android en VitaDock Online

VitaDock app 2.0

Gebruiksvriendeijke gebruikersinterface
Meetgegevens in grafieken over zelf 

gekozen periodes  
Synchroniseer je gegevens online met 
tablet of laptop of andere smartphones

De vitale gegevens altijd bij de hand

Slim versleutelde beveiligde dataoverdracht
Synchroniseer tussen bijv. iOS- en Android toestellen

Deel gegegens met een specialist of op Online portals

VitaDock Online
Health Management op PC or Mac
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Functies | Gebruik

Nauwkeurige vaststelling van gewicht (tot 
180 kg), Body Mass Index (BMI), kcal per dag, 
aandeel lichaamsvet en -vochtgehalte en bot- 
en spiermassa

Multi-user: automatische herkenning van max. 8 
gebruikers en gastmeting (zonder data-opslag)

Data-overdracht via Bluetooth® Smart (4.0) 
naar de VitaDock+ app voor iOS en Android

Lichtringen tonen het verschil met je streef-
gewicht

Handige „step-on“ functie

Groot makkelijk leesbaar LCD-scherm met 
witte cijfers

Athleten-modus voor topsporters 

Maximaal 240 opslagplaatsen op de 
weegschaal zelf: automatische data-
overdracht bij de eerstvolgende verbinding 
met smartphone

Technische data

Afmeting: ca. ø 36 × 4.75 cm

Gewicht: ca. 2 kg

Meetbereik: tot 180kg/396lb/28st4lb

Schaalverdeling: 100g, 0,2 lb, 1/4 lb 

Batterijen inbegrepen: 4 × 1,5 V (AA)

Inhoud

Lichaamsanalyseweegschaal 

Batterijen

Logistieke Data

Verkoopverpakking
1 stuk | tbd cm | tbd kg

VPE
4 stuks | tbd | tbd

Lichtringen visualiseren het netto-verschil tot
het streefgewicht

Geheugenfunctie:
tot 30 metingen zonder koppeling met smartphone

Geïntegreerde caloriebehoefte-analyse (BMR)

Compatibiliteit
iOS: iPhone 4S en nieuwer, iPad 3 en nieuwer.
Android: Vanaf Android-versie 5.0
inclusief Bluetooth 4.0 (Smart).


