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Balança de Balcão VALOR® 1000 - V12P

Balança con�ável e segura para alimentos em ambientes secos

Com um design seguro para alimentos que é certi�cado pela NSF que suporta um sistema 
HACCP, a Série Valor 1000 é uma excelente escolha para a pesagem de alimentos em geral. 
As balanças Valor 1000 são de fácil operação com apenas dois botões operacionais, um 
grande display LCD retroiluminado e bateria com autonomia de até 1.500 horas.

Características únicas:
• Certi�cado pela NSF, design aceito pelo USDA-AMS oferece suporte a sistemas HACCP, 
tornando o Valor 1000 perfeito para tarefas de preparação de alimentos. Prato de aço 
inoxidável e tampas de plástico em utilização disponíveis para proteção extra.
• Economize dinheiro com baterias. O design com e�ciência energética opera por até 1.500 
horas.
• A operação intuitiva de dois botões permite a veri�cação rápida do peso para simpli�car as 
operações repetitivas e aumentar a e�ciência do operador.

Outros recursos e equipamentos padrão
Nível integrado de bolha e pés ajustáveis, desligamento automático selecionável, unidades de 
pesagem selecionáveis e alças de transporte integradas para fácil transporte

Conformidade
• Segurança do produto: IEC / EN 61010-1; Fonte de alimentação certi�cada UL
• Compatibilidade eletromagnética: EN / IEC 61326-1 Classe B, ambientes básicos
• Equipamentos Alimentares: ANSI / NSF 169
• Marcas de conformidade: CE; NSF; WEEE, USDA-AMS
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Acessórios:
Kit de bateria recarregável....................30559104
Tampa de utilização(1)............................30559105
Tampa de utilização(10)..........................30559106

Adaptador, 10W, 12DVC, Main Body.....46001812
EU-UK Plug......................................................46001779
Prato de aço inoxidável(mm300x225).30559107


