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WAGA JUBILERSKA  seria YA gold 
PRZENO NA WAGA KIESZONKOWA 

 
 
 

Proste mobilne wa enie z ota lub innych metali szlachetnych 

 

Wygodna, kompaktowa przeno na waga 
kieszonkowa do wa enia z ota lub innych 
metali szlachetnych 
Waga dost pna w no no ciach: 100, 300 i 500 g.  
Praktyczna niewielkich rozmiarów jubilerska waga  
w zamykanej obudowie – rozwi zanie pozwalaj ce  
na bezpieczne noszenie wagi w kieszeni. 

 
 
Kluczowe cechy: 
 

› Solidna obudowa pozwalaj ca na 
bezpieczne przenoszenie wagi 

› Szalka ze stali nierdzewnej 
› Wbudowane jednostki masy: g, oz, ct, gn 
› Funkcja oszcz dzania energii – automatyczne 

wy czanie po ok. 30s 
› Bardzo czytelny wy wietlacz LCD z niebieskim 

pod wietleniem t a, wysoko  cyfr 9 mm 

 
 

› Kompaktowa, sk adana obudowa wykonana  
z eleganckiego matowego tworzywa ABS 

› Szalka ze stali nierdzewnej 68x46mm 
› Wag  zasilaj  2 baterie typu AAA – za czone  

w dostawie. 
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WAGA JUBILERSKA  seria YA gold 
PRZENO NA WAGA KIESZONKOWA 

 
Specyfikacja techniczna 
Model YA102 YA103 YA501 
No no  100 g 300 g 500 G 
Dzia ka odczytowa (d) 0,01 g 0,05 g 0,1 g 
 Wagi technologiczne bez legalizacji 
 

Liniowo  ± 3 d 

Powtarzalno  3 d 3 d 3 d 
Obudowa Eleganckie, matowe tworzywo ABS 
Szalka Szalka wykonana ze stali nierdzewnej 68 x 46mm 

Wy wietlacz 
Wysokokontrastowy wy wietlacz LCD, 5 cyfr o wysoko ci 9 mm,  

pod wietlenie t a na niebiesko 
Klawiatura 3 klawisze mechaniczne 
Tarowanie 100% no no ci 
Jednostki masy g, oz, ct, gn 
Wbudowane aplikacje Wa enie 
Zasilanie bateryjne 2 baterie alkaliczne AAA (zawarte w zestawie) 
Kalibracja Zewn trzna (odwa nik kalibracyjny nie jest zawarty w zestawie) 
Temperatura pracy 10 ° do 25 ° C  
Wymiary wagi 110 x 70 x 15 mm 
Ci ar w asny wagi 124 g (z bateriami) 
 

 
D ugopis nie jest zawarty w dostawie. 

http://www.wagimagazynowe.com.pl/
mailto:biuro@e-promo.com.pl

