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Automatic portable stadiometer

Convenient BMI measuring device

Automatický přenosný stadiometr

Pohodlné měřící zařízení BMI



Automatic portable stadiometer
BSM370 provides precision and movement

Japan Weight Scale Patent Association’s approval for accurate testing.  

•	Precise height measurement is given by an ergonomically
  designed touch bar and detailed measurement sensor.

•	Wheels are for short distance mobility.

•	Sliding-down & foldable system is for convenient relocation.
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▶LCD

Automatický přenosný stadiometr 
BSM370 provádí přesné a precizní měření

Schváleno asociací jako váhové měřidlo pro přesné testování.

•  Přesné měření výšky je zajištěno ergonomicky navrženou 
dotykovou lištou a citlivým měřicím senzorem.

•  Kolečka jsou určena pro přesun na krátkou vzdálenost.

•   Posuvný a skládací systém slouží pro pohodlné 
přemístění.

Hnědá Zelená Černá



Sliding down & foldable mobility design 

Automatic portable stadiometer

Convenient and user friendly design with sliding-down & 
foldable system helping easy installation.          

•	Compact light weight design, when fully folded: 1.35m, 14kg. 

•	Installation does not require any tools.

Accessory equipment for varied use of BSM370
It can be used with various equipment for various purposes.

Wheels for portability.

The BSM370 is designed for portability, 
both indoors and for shipping to outdoors 
(such as hospitals and schools).

Remote control unit allows examinee convenient 
procedure without having to move around 
from measuring to result check up.

Height, weight, BMI results can be checked 
and printed. 

Remote control unit 
(optional)

Thermal printer
(optional)

Posuvný, skládací, pohyblivý.

Příslušenství pro rozmanité použití BSM370

Jednoduchý a uživatelsky přívětivý design s posuvným  
a skládacím systémem, usnadňujícím instalaci.
 
•   Kompaktní lehký design při úplném složení: 1,35 m, 14 kg

•   Instalace nevyžaduje žádné nástroje

BSM370 je navržen pro přenositelnost, jak 
ve vnitřních prostrech, tak i pro přepravu po 
venku (jako například nemocnice a školy).

Jednotka manuálního ovládání umožňuje 
zobrazovat naměřené hodnoty, bez nutnosti 
ověření údajů na LCD.

Lze zkontrolovat a vytisknout výsledky výšky, 
váhy a BMI.

Může být použit s různými zařízeními pro různé účely.

Kolečka pro snadné 
přemístění.

Jednotka manuálního 
ovládání (volitelné)

Tepelná tiskárna 
(volitelné)
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Key Specifications
Measurement Item Height, Weight, BMI 

Height Range 90 ~ 200cm (2ft. 11.4in. ~ 6ft. 6.7in.)

Error Range ± 1mm 

Weight Range 2 ~ 250kg (4.5~553.3 lbs)  

Feature Specifications
Display Type Customized LCD  

Zero Setting Automatic zero setting during warming up

Measurement Mode Weight and Height / Weight only / Height only   

Height Measurement A(Measure height after weight measurement)  
NA(Press ENTER button after measuring weight to measure height.)

Weight Offset Unit: 0.1kg, from 0.0kg to 5.0kg
Unit: 0.1lbs, from 0.0lbs to 9.9lbs 

Unit Available to choose ‘kg/cm’ and ‘lbs/in.’ 

Portability Foldable height measuring part
Attaching wheels for carrying easily

Optional Device Remote control device (2m Cable)
Thermal Printer

Other Specifications 
Adapter Power Input AC 100~240V, 50/60Hz, 1.2A 

Power Output DC 12V, 3.33A 

External Interface RS-232C 1EA 

Printer Thermal Printer(Optional, the printers recommended by InBody)

Dimension When Touch Bar is down: 380(W) × 510(L) × 1350(H): mm 
                                           15(W) × 20(L) × 53.1(H): inch
When Touch Bar is up    :  380(W) × 510(L) × 2126(H): mm 
                                           15(W) × 20(L) × 83.7(H): inch 

Machine Weight 15.5kg (34lbs)

Measurement Duration Weight, Height Measurement: 7 sec., Weight Measurement: 2 sec., Height Measurement: 5 sec. (standby time 2 sec.)

Operation Environment 10 ~ 40℃(50 ~ 104℃), 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106kPa 

Storage Environment -20 ~ 70℃(-4 ~ 158℃), 10 ~ 95%RH, 50 ~ 106kPa(No condensation)

* Specifications are subject to be changed without prior notice.

InBody is a manufacturer of medical measuring and analyzing 
devices that has acquired over 80 patent rights across the globe. CE 0120 U.S. patent U.S. 5720296 Japan patent Korea Food & Drug 

Adiministration
Canada patent C.N. 2225184 ISO9001ISO13485
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Specifi kace

Klíčové specifi kace
Položka měření                výška, váha, BMI 
Výškový rozsah               90 ~ 200cm (2ft. 11.4in. ~ 6ft. 6.7in.)
Přesnost meření               ± 1mm
Rozsah hmotnosti            2 ~ 250kg (4.5~553.3 lbs)

Typ displeje Přizpůsobený LCD
Nastavení nuly   Automatické nastavení nuly během zahřívání
Režim měření  Hmotnost a výška / pouze hmotnost / pouze výška
Měření výšky  A (změřte výšku po měření hmotnosti)
                            NA (Stisknutím tlačítka ENTER po změření hmotnosti změříte výšku.)
Posun váhy         Jednotka: 0,1 kg, od 0,0 kg do 5,0 kg
                           Jednotka: 0,1 libry, od 0,01 libry do 9,9 libry
Jednotka           K dispozici je možnost volby „kg / cm“ a „lbs / in“.
Přenosnost        Sklopná část pro měření výšky
                          Upevnění koleček pro snadné přemístění
Volitelné zařízení Zařízení pro manuální ovládání (kabel 2 m)
                             Termální tiskárna

Adaptér  Příkon    AC 100~240V, 50/60Hz, 1.2A
                           Výkon    DC 12V, 3.33A
Externí rozhraní   RS-232C 1EA
Tiskárna          Termální tiskárna (volitelná, tiskárna doporučená společností InBody)
Rozměry        Když je dotykový lišta dole: 380(W) × 510(L) × 1350(H): mm
                                                                                         15(W) × 20(L) × 53.1(H): inch
                          Když je dotyková lišta nahoře: 380(W) × 510(L) × 2126(H): mm
                                                                                            15(W) × 20(L) × 83.7(H): inch
Váha stroje        15.5 kg (34 lbs)
Doba měření           Hmotnost, měření výšky: 7 sek., Měření hmotnosti: 2 sek., Měření výšky: 5 sek. (pohotovostní doba 2 s.)
Provozní prostředí 10 ~ 40(50 ~ 104), 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106kPa
Skladovací prostředí  -20 ~ 70(-4 ~ 158), 10 ~ 95%RH, 50 ~ 106kPa (bez kondenzace)

* Specifi kace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

InBody je výrobcem lékařských měřicích a analyzačních 
zařízení, která získala přes 80 patentových práv po celém světě.

Specifi kace funkcí

Další specifi kace


