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Waga łazienkowa Blaupunkt BSM501

Osoba dbająca o zdrowie, urodę i szczupłą sylwetkę wie, jak ważny w sukcesywnym dążeniu do doskonałości ciała
jest pomiar m.in. wagi i tkanki tłuszczowej, a także ilość przyjmowanych kalorii w ciągu dnia. W uzyskaniu
dokładnych informacji o stanie naszego organizmu wspomagają nas dostępne na rynku wagi personalne Blaupunkt, a
wśród nich model BSM501.

Waga personalna BSM501 jest niezawodnym pomocnikiem przy wyliczaniu odpowiedniej ilość kalorii, co ułatwia
zaplanowanie zdrowych i pysznych posiłków na cały dzień. Dzięki niej wiesz, ile i jakie potrawy możesz zjeść w ciągu
dnia. Dodatkowo jest ona wyposażona w funkcje, które pozwalają na pomiar tkanki tłuszczowej, kostnej, mięśniowej
oraz stanu nawodnienia organizmu, dzięki czemu można monitorować zmiany w proporcjach tkanek w swoim ciele.
Dzięki wbudowanej funkcji określającej wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) użytkownik ma możliwość
uzyskania informacji, czy jego waga jest prawidłowa. Wskaźnik ten jest niezwykle przydatny nie tylko dla osób, które
ćwiczą, czy są na diecie. Wszystkie pomiary wyświetlane są na dużym i czytelnym wyświetlaczu.
Dodatkowym atutem urządzenia jest możliwość zapamiętania aż 12 profili, dzięki czemu cała rodzina może zadbać o
zdrowie i dobrać rodzaj ruchu oraz odpowiednią dietę odpowiednią. Każda osoba może stworzyć swój indywidualny
profil, w którym może wpisać swój wzrost oraz płeć.
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Maksymalne obciążenie modelu BSM501 wynosi 150 kg, a podziałka to do 0,1 kg. Do urządzenia dołączone są dwie
baterie AAA, które dzięki funkcji automatycznego wyłączania wystarczą na długi czas użytkowania. Lekkość
urządzenia oraz niewielki rozmiar pozwolą na komfort przechowywania w każdym, nawet niewielkim mieszkaniu.
Waga personalna Blaupunkt pomoże Ci w drodze do osiągnięcia zdrowej sylwetki!
Funkcje i specyfikacja BSM501:
• Maksymalne obciążenie: 150 kg, podziałka: 0,1 kg
• Wyświetlacz: 74 x 35,6 mm
• Automatyczne wyłączanie
• Pomiar tkanek: tłuszczowej, kostnej, mięśniowej oraz nawodnienia
• Wylicza dzienne zapotrzebowanie na kalorie
• Określa współczynnik BMI
• Pamięć: 12 profili
• Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)
• Wymiary: 30,2 x 30,2 x 2,2 cm
• Waga 1,5 kg
• Kod EAN: 5901750504587
Sugerowana cena detaliczna brutto: 79 zł
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