can suc khoe hay sam
Lúc này ây, lên trên th trung vi rt nhiu nhà cung ng cân th cht di tng i nhiu xut x sn phm khác bit,
cùng vi khá nhiu kiu dáng giá c khác nhau nó không nhìn thy c chung va mi làm cho khách hàng
ng u tr ngi ngay khi sm hàng c bit nh là còn v mt s khách hàng cha c thông hiu và cng vn thiu kinh
nghim. Các thng hiu cân in t hin c bán trên th trng nh Camry, Tanita, Laica, Omron...
Cùng nhng loi tng i phong phú nh mua cân sc khe : Camry Eb 9602_S115, EB506_S677, EB
9370_S670, EB 9506_S678..., cân in t kim nh mc béo iu dng Tanita HD 381, cân in máy tr nh
Laica PS 3001, cân sc vóc in máy Laica PS1040...kèm theo giá c ca mi mu cng dao ng xp x
300.000 ng ti c lng 2.000.000 ng. Yùy da theo iu òi hi, kh nng kinh t ta có kh nng t ng chn lc cho
bn mt cái cân ti u cho mình.
Cách nhn thc giá cân sc khe khá tt :
Vi 3 tiêu chí cho chúng ta có th thy chic cân ta mua vi nên cân rt tt hay cha :
- n nh : nhng thành t quyt nh tính n nh do cân in máy mini c coi là
+ Khung cân nên tng i chc chn cho chu ng c sc nng ca chúng ta, phn tích hp c khí bàn cân phi
chun.
+ B ch th : hãy làm vic tng i tt kèm theo hãy t có th c tiêu chí mà nhà nc va mi qui nh.
+ Cm ng lc : nhy do cm ng khi lng ln, chun 2mV/V cùng vi mc lch coi là 0.002.
- Mc chính thc do cân th cht : ph thuc vào im nh ti do B mi th kèm theo nhy do cm bin lc.
- Tui bn cao : tut th bi cân ph thuc vào giá tr bi dùng cân. Phi thit b mà c sx t mt s vt liu khá tt, c
kim nh chun xác quy trình k nng trc khi xut xng thì sp y s có cht lng cao. Giá tr ca cân sc khe
thông thng có kh nng c m bo bng nhãn hiu ca nhà ch to cân sc khe ng thi ph thuc s lng ln nhng vô
nhà cung cp.
Mt vài ch dn s dng cân sc khe :

- cân ti khu vc cân i : trên sàn nhà hay là nm trên mt bàn (gi d bn cân cho em nh hoc là mt s vt
bé) không nht thit t ti ni có a hình khá d dao ng khó gi có th c cân bng.

