
(+371) 29725476 Tanita BC351 Tanita BC 601 Tanita BC 545N Tanita SC 330 Tanita MC780

Kr.Valdemāra iela
36, Rīga, e-pasts:
aptieka@ros.lv

Modeļa raksturojums Pasaulē plānākais ķermeņa sastāva
analizators (15 mm)

Komplektā iekļauta atmiņas karte Automātiskā atpazīšana Intergrētais termoprinteris Rādītāju analīzes plašas iespējas
izmantojot GMON MED
programmnodrošinājumu

Cena ar PVN (21%) 194.00€ 225.00€ 240.00€ 1,999.00€ 5,500.00€

Ūdens satura mērījums Vispārējs, % Vispārējs, % Vispārējs, % Vispārējs, % Vispārējs, iekššūnu šķidrums, ārpusšūnu
šķidrums (kg, %)

Tauku satura mērījums Vispārējs, % Vispārējs, pēc segmentiem, % Vispārējs, pēc segmentiem, % Vispārējs, % Vispārējs, pēc segmentiem (kg, %);
beztauku masa (kg), tauku sadalījums
ķermenī (%), tauku masas novērtējums

Viscerālo tauku līmeņa
aprēķīns

+ + + + +

Kaulu masas (minerālās)
aprēķīns

+, kg +, kg + + +

Muskuļu masas mērījums Vispārēja, kg Vispārēja, pēc segmentiem, kg Vispārēja, pēc segmentiem, kg Vispārēja, kg Vispārēja, pēc segmentiem (kg, %),
muskuļu masas novērtējums, kāju
muskuļu novērtējums

Metaboliskā vecuma
noteikšana

12—99 gadi 12—99 gadi 12—99 gadi 12-99 gadi 12—99 gadi

Pamata vielmaiņas
mērījums (BMR)

+ - +, kkal +, kkal +, kkal

Populārāko ķermeņa sastāva analizatoru TANITA salīdzinošais raksturojums



Rekomendējamais kaloriju
daudzums dienā / kkal (DCI)

— +, kkal - — —

Kermeņa masas indekss — — + — —

Fiziskā reitinga novērtējums + - + - —

Papildu funkcijas Funkcijas "Viesis", "Atlēts", "Tikai
svars", automātiskā izslēgšanās

Funkcijas "Viesis", "Atlēts", "Tikai
svars", automātiskā izslēgšanās

Funkcijas "Viesis", "Atlēts", "Tikai
svars", automātiskā izslēgšanās

Funkcija "Tara", "Atlēts", "Tikai
svars", mērķa tauku %

Funkcija "Tara", "Atlēts", "Tikais svars",
fiziskā reitinga novērtējums, mērķa tauku
%

Svara mērījumi 2,5-150 kg 2-150 kg 2-150 kg 2-270 kg 2-270 kg

Vecuma diapazons 5-17 g. (bērniem), 18—99 g.
(pieaugušajiem)

5-17 g. (bērniem), 18—99 g.
(pieaugušajiem)

5-17 g. (bērniem), 18—99 g.
(pieaugušajiem)

5-17 g. (bērniem), 18—99 g.
(pieaugušajiem)

5-17 g. (bērniem), 18—99 g.
(pieaugušajiem)

Atmiņa Iepriekšējo rādītāju izsaukšana 4 cilvēkiem + SD karte, iepriekšējo
rādītāju izsaukšana

5 cilvēkiem, iepriekšējo datu, pēdējo
rādītāju izsaukšana, vidējie nedēļas,
mēneša rādītāji

Datu nosūtīšana uz datoru SD karte (lietotāju rezultātu attēlošanai
datorā nepieciešams GMON MED
programmnodrošinājums)

Rezultātu druka — — — Integrētais termoprinteris(no 0 līdz
3) vai druka caur datoru

Tiešais printera pieslēgums ar PictBridge
tehnoloģijas uzturēšanu, rezultātu druka
uz krāsaina printera

Saiste ar datoru — — — Interfeiss RS232C Interfeiss RS232C,USB

Barošana CR2032 — 2 gab. AA — 4 gab. AA — 4 gab. AC 220 V AC 100- 240 V

Garantija 2 gadi 2 gadi 2 gadi 2 gadi 2 gadi

Ražotājs TANITA (Japāna) TANITA (Japāna) TANITA (Japāna) TANITA (Japāna) TANITA (Japāna)

Trūkumi Nav iespējas veikt dažādu ķermeņa
daļu segmentāro analīzi

SD kartē ierakstītais
programmnodrošinājums, kas
atvieglo datu strukturešanu,
pieejams tikai angļu valodā

Atmiņas funkcija izmantojama tikai 4
cilvēkiem, nav iespējas nosūtīt
datus uz datoru ar nolūku veikt
automātisko rezultātu analīzi.

Vadības paneļa izvietošanai
nepieciešams papildu virsma.

Daudzu rādītāju analīze iespējama tikai ar
speciālā programmnodrošinājuma GMON
palīdzību.

Priekšrocības Plānākais analizators pasaulē Visi dati tiek automātiski saglabāti
SD kartē (ietilpst komplektā).
Iespējama datu lejupielāde datorā
Excel formātā.

Profesionālās iespējas par sadzīves
tehnikas ierīces cenu. Viegla
lietošana un pārnēsāšana.

Profesionālie ķermenā sastāva
analizatori ar salīdzinoši pieejamu
cenu (salīdzinot ar citu profesionālo
modeļu klāstu), iztur svaru līdz 270
kg, rūpnīcas iestātījums 300 000
nosvēršanās reizēm! Ir gan saiste
ar datoru, gan automātiskā
rezultātu izdruka uz čekam līdzīgas
veidlapas.

Profesionālie ķermeņa sastāva analizatori
ar dažādu rādītāju detalizētu analīzi.
Palīdzēs speciāls
programmnodrošinājums GMON.



Ieteicama lietošana Lietošanai mājās. Sistemātiska
rezultātu analīze palīdzēs izvēlēties
efektīvāko diētu vai fitnesa
programmu.

Lietošanai mājās, nelielos
medicīnas centros, fitnsa klubos,
SPA centros.

Lietošanai mājās. Sistemātiska
rezultātu analīze palīdzēs izvēlēties
efektīvāko diētu vai fitnesa
programmu.

Profesionālie ķermenā sastāva
analizatori ar salīdzinoši pieejamu
cenu (salīdzinot ar citu profesionālo
modeļu klāstu), iztur svaru līdz 270
kg, rūpnīcas iestātījums 300 000
nosvēršanās reizēm! Ir gan saiste
ar datoru, gan automātiskā
rezultātu izdruka uz čekam līdzīgas
veidlapas. Lietošanai medicīnas
centros, fitnesa klubos,
skaistumkopšanas salonos.

Profesionālie ķermeņa sastāva
analizatori. Lietošanai specializētos
medicīnas centros.

Tanita BC351 Tanita BC 601 Tanita BC 545N Tanita SC 330 Tanita MC780

Mob. tālr.: (+371) 29725476
E-pasts: aptieka@ros.lv

Darba laiks: 09.00 - 18.00

Medicīnas centrs "ROS"

Kr. Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010


