
Philips
Keukenweegschaal

• capaciteit van 5 kg
• Zilver

HR2395/00

Nauwkeurig wegen in grammen of ounces
 

Weegt tot 5 kg in gradaties van 1 gram

 
Philips-keukenweegschaal met batterijen, conversiefunctie en een functie voor automatisch uitschakelen. Weegt tot 5 kg in

stappen van 1 g. Inclusief herstelfunctie en automatische nulinstelling.

Voordelen

Bereid elk internationaal recept voor
• Conversie voor het wegen in grammen en ounces
• Weegt in stappen van 1 gram
 
Afzonderlijk meerdere ingrediënten wegen
• Automatische nulinstelling voor het afzonderlijk wegen van

ingrediënten

 
Bespaar batterijvoeding
• Automatische uitschakeling voor het besparen van energie
 
Sla het laatst gemeten gewicht op
• Back-up van geheugen om het laatstgewogen gewicht terug te halen
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Kenmerken

Conversie voor het wegen in grammen en ounces

Conversie voor het wegen in grammen en ounces.

Weegt in stappen van 1 gram

Automatische nulinstelling

Automatische nulinstelling voor het afzonderlijk wegen van ingrediënten.

Automatische uitschakeling

Automatische uitschakeling voor het besparen van energie.

Back-up van het geheugen

Back-up van geheugen om het laatstgewogen gewicht terug te halen.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Algemene specificaties
Conversiefunctie Ja
Automatische nulin-
stelling

Ja

Back-up van het
geheugen

Ja

Automatische
uitschakeling

Ja

Technische specificaties
Vermogen 1 9V-batterij (niet meegeleverd) W

Resolutie 1 g, 1/8 oz
Capaciteit 5 kg, 11 lb kg

Ontwerp
Materiaal Roestvrij staal
Kleur Zilver
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