BF511

Kehonkoostumusmittari

BF511 tarjoaa koko perheelle mahdollisuuden tarkkailla
kehonsa koostumusta. Kehon rasvapitoisuus, luustolihasprosentti, painoindeksi, ja mm. lepoaineenvaihdunta
voidaan mitata jo kuusivuotiaalta. Sisäelinten ympärille
kertynyt rasva ja sen luokitus sekä luustolihasprosenttiluokitus voidaan määritellä 18-vuotiaasta lähtien.
• Kliinisesti validoitu perhemalli: mittaukset jo 6-vuotiaasta lähtien.
• Enimmäispaino 150 kg.
• 8 pisteen kehonmittaustekniikka käsistä ja jaloista.
• Mittaustulokset ja -luokitukset:
- Sisäelinten ympärillä oleva rasva (18-80 vuotta)
- Luustolihasprosentti (6-80 vuotta)
- Sisäelimien rasvamäärän luokitus (18-80 vuotta)
- Luustolihasprosentti -luokitus (18-80 vuotta)
- Kehon rasvaprosentti (6-80 vuotta)
- Kehon rasvaprosentti -luokitus (6-80 vuotta)
- Lepoaineenvaihdunta (6-80 vuotta)
- Painoindeksiluokitus (6-80 vuotta)
- Painoindeksi (6-80 vuotta)
- Paino
• Muistipaikat neljälle henkilölle sekä vierastila, viimeisen mittauksen
muisti
Tuote: Kehonkoostumusmittari
Malli (tuotenro): Omron BF-511 (HBF-511B-E)
Painonmittaus: 0-150 kg, 0,1 kg tarkkuudella
Kehon rasvaprosentti: 5.0- 60.0 %, 0.1 % välein
Luustolihasprosentti: 5.0-50.0 %, 0.1 % välein
BMI: 7.0-90.0, 0.1 välein
Sisäelinten ympärillä oleva rasva: 30 tasoa,1 tason välein
BMI-luokitus: - (Alipainoinen) / 0 (Normaali) / + (Ylipainoinen) /
++ (Liikalihava), 12 palkkinäytön tasoa

Kehon rasvaprosentin luokitus: - (Alhainen) / 0 (Normaali) / + (Korkea) /
++ (Erittäin korkea), 12 palkkinäytön tasoa
Sisäelimien rasvamäärän luokitus: 0 (Normaali) / + (Korkea) /
++ (Erittäin korkea) 9 palkkinäytön tasoa
Asetustiedot: Pituus: 100.0-199.5 cm
Ikä: 6-80 vuotta
Sukupuoli: Mies/Nainen Yksiköt: kg (cm) Huom! Ikäraja sisäelinten ympärillä olevan rasvan mittaamiseen, sisäelimien rasvamäärän luokitukseen ja
luustolihasprosentin luokitukseen on 18-80 vuotta. Kehon rasvapitoisuudelle ja sen luokitukselle, luustolihasprosentille, painoindeksille ja painoindeksiluokitukselle sekä lepoaineenvaihdunnalle ikäraja on 6-80 vuotta.
Painon mittaustarkkuus: 0.0 kg-40.0 kg: ± 0.4 kg, 40.0 kg-150.0 kg: ± 1%
Tarkkuus: (S.E.E.)
Kehon rasvaprosentti: 3.5 %
Luustolihasprosentti: 3.5 %
Sisäelinrasvan määrä: 3 tasoa
Virtalähde: 4 AA paristoa (voidaan käyttää myös AA-paristoja (LR6))
Paristojen kesto: n. 1 vuosi (kun käytetään mangaaniparistoja ja tehdään 4
mittausta päivässä)
Käyttölämpötila/Kosteus: +10°C…+40°C, 30% to 85% RH
Säilytyslämpötila/ Kosteus/Ilmanpaine: -20°C to +60°C, 10%...95% RH,
700 hPa…1060 hPa
Ulkomitat: Näyttöyksikkö: n. 300 x 35 x 147 mm
Pääyksikkö: n. 303 x 55 x 327 mm
Paino: Noin 2.2 kg (paristojen kanssa)
Pakkauksen sisältö: Kehonkoostumusmittari, 4 kpl AA mangaaniparistoja,
käyttöohje, takuukortti
Takuu: 3 vuotta
EAN-koodi: 4015672104051
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