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Везна за Измерване и Анализ на Телесното Тегло 
HCF-2 (KFW 160) 
Само теглото не казва нищо! Измерете Вашето тегло и съдържание на телесни 
мазнини, за да определите до какво ниво самите Вие сте във форма.  
Само тогава ще разберете дали губите мазнини или мускулна маса.  
С HFC-2 (KFW 160) Вие лесно ще определите доколко е успешна Вашата диета или 
тренировъчна фитнес програма. 

• Прецизна тензометрична технология  
• Капацитет: 150kg  
• Деление: 100g  
• Деление при измерване на телесни мазнини %: 0.1%  

• Лесна за почистване платформа от 8mm закалено стъкло  
• Памет за въведени персонални данни на до 12 лица 
• Лесна за работа, с голям четлив LCD дисплей  
• Индикатор за слаби батерии / Индикатор за претоварване  
• Индикатор за грешки  
• Автоматично / Ръчно Изключване  
• Захранва се от 2 броя литиеви батерии тип “CR2032” 

 
Внимание! Не използвайте 

функцията следене на телесни 
мазнини на тази везна, ако 
имате пейсмейкър или други 
медицински имплантанти.   

АБИ (Анализ на Биоелектрическия Импеданс)  

Биоелектрическия импеданс измерва съпротивлението на тъканите 
в човешкото тяло при протичането на малък и безвреден 
електрически сигнал. Разработихме АБИ, който използва 
биоимпеданс от единия до другия крак. В тази система двата 
електрода на стъпалата (контакт на натиск) са инкорпорирани в 
платформата на точна електронна везна. Човек се измерва, докато 
стои прав, а електродите са в контакт с босите стъпала.  

Как работи АБИ.  

• Биоелектрическият импеданс измерва силата и скоростта на 
електрическия сигнал, пуснат по тялото. След това с помощта 
на показанието и друга информация, като тегло, ръст и пол
определя колко телесни мазнини има в тялото на човека.  

• Електрическият сигнал протича по-лесно през онези части на 
тялото, които се състоят предимно от вода, отколкото през 
кости, мазнини или въздух. 
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