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- Garanti

För brister vilka kan hänföras till material- eller fabrikationsfel läm-
nas en garantifrist på två år från leveransdatum. Undantagna från
detta är alla rörliga delar, som t.ex. batterier, kablar, nätaggregat,
laddningsbara batterier osv.. Brister vilka faller under garantin åt-
gärdas utan kostnad för kunden mot förevisande av köpkvittot.
Övriga anspråk kan inte lämnas. Kunden står för transportkostna-
derna när apparaten befinner sig på annan ort än kundens huvud-
adress. Vid transportskador kan garantianspråk endast göras
gällande när för transporten den kompletta originalförpackningen
använts och vågen säkrats och fixerats i originalförpackat till-
stånd. Ta därför vara på alla förpackningsdelar.
Garantin upphör att gälla när apparaten öppnats av person som
inte uttryckligen auktoriserats av seca.
Kunder i utlandet ber vi att i garantifall ta kontakt med represen-
tanten i respektive land.

Technische Daten • Technical data • Caractéristiques techniques • Dati tecnici • Datos 
técnicos • Tekniske data • Tekniska data • Tekniske data • Tekniset tiedot •
Technische gegevens • Dados técnicos • Τεχνικά χαρακτηριστικά

220 kg 50 g +10 ˚C ... +40 ˚C a = 520 mm 16,9 kg

500 lbs 1/8 lbs b = 519 mm

160 kg / 400 lbs 100 g / 1/4 lbs c = 1556 + 10 mm

Max

seca 700

5

17
-1

0-
06

-2
99

f/0
8 

G

seca 700

group
 deutschland

 france

 united kingdom

 north america

 schweiz

 zhong guo

 nihon

 mexico

 austria

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com
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