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Napájení: 3×AAA baterie 
(nejsou součástí balení)

Rozměry váhy: 300×300 ×22mm

Rozmezí měření 
(od - do): 

5Kg - 180 Kg

Limit váhy: 180 kg

Materiál: Kompozitní 

Provozní teplota: 0 °C to 40 °C

Měřící hodnoty: Weight / BMI / Body fat / water content 
( Body water percentage) / Muscle/Calorie
 (KCAL) / Bone Mass 

Nové hodnoty: Body Score /Fat-free Body Weight / Visceral fat / 
Protein / Body Type / Metabolic Age 
Curve trends lines for Weight / body fat / BMI 

Aplikace: Tesla Smart app pro Android a iOS

Jazyk aplikace: EN,DE,CZ,SK,PL,HU,SL,HR,UA,RU

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n - velká výhoda oproti konkurenci

Parametry:

Tesla Smart Composition Scale Wi-Fi Style
Tesla Smart Composition Scale Wi-Fi Style: Jak její název napovídá, je chytrá 
váha měřící 13 rozličných hodnot pro přesnou správu hmotnosti a fyzického 
zdraví. Vrchní strana je tvořena velmi zajímavým materiálem, kterým je 
kompozit skla, jenž reaguje s lidským dotekem a funguje lépe než-li klasické 
elektrody. Připojení je skrze Wi-Fi a funguje s aplikací: Tesla Smart, do které 
je možné přidat vícero uživatelů a sledovat naměřené hodnoty v graficky 
přívětivém podání.

Tesla Smart pro Android a iOS

Výhoda oproti Bluetooth připojení je 
neustálá synchronizace údajů  
s chytrým telefonem uživatele. Není 
potřeba se připojovat pokaždé skrze 
Bluetooth, z důvodu synchronizace.

Přehledná aplikace Tesla Smart, 
která poskytne přehlednou správu 
naměřených hodnot, jejich přívětivé 
grafické znázornění a možnost 
měření více uživatelů. Aplikace 
sama vyhodnocuje měřené veličiny 
a informuje uživatele, jestli se jedná 
potencionálně zdravotně nebezpečné 
či jsou v normě.

Úprava svrchní části váhy  
z 6 mm silného kompozitního skla 
(ITO coating). Moderní materiál,  
který přináší elegantní design  
s mimořádnou funkčností. 

Snímaní váhy pomocí 4. velmi 
přesných tenzometrů umístěných 
ve strategických polohách pro 
rovnoměrné rozložení měřené 
hmotnosti. 
Díky tomu je snímání velice přesné.

WIFI PŘIPOJENÍ

TESLA SMART
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4 TENZOMETRE


