
Maxilife lança linha de balanças digitais

Com design arrojado e alta tecnologia, as novas balanças digitais são a novidade
para quem quer manter a forma

Com a chegada do verão, o desejo de estar com o corpo em forma é a motivação da
maioria das pessoas. Pensando em atender a esta necessidade, a Maxilife acaba de lan-
çar duas novas balanças digitais: a Balança Pessoal MX- BL02 e a Balança Digital Neon
MX - BL03.

O modelo MX - BL02 permite que você acompanhe seu peso de forma simples e eficiente
por meio de sensores de medição precisos. Sua plataforma é de vidro temperado, ofere-
cendo segurança em caso de acidentes, além de ser equipada com antiderrapantes. É
acionada apenas com o toque, e possui sistema de desligamento automático. Sua capaci-
dade é de 150kg, e possui indicador de sobrecarga.

A Balança Neon MX - BL03, além de possuir preciso sistema de pesagem, permite que
você coloque uma foto de sua preferência para ficar em destaque no centro da balança.
Com design moderno, é equipada com sistema de iluminação back light - que ilumina o
display digital com o resultado da pesagem - e amplo visor de cristal líquido.

As balanças Maxilife têm um ano de garantia e podem ser encontradas nos principais sites
de vendas. O consumidor pode contar com a assistência do SAC pelo telefone 0800 771
01 01 ou pelo site www.maxilifebrasil.com.br

Detalhes dos produtos:

Balança Pessoal MX - BL02
Plataforma de vidro temperado
Visor de cristal líquido
Acionamento por toque
Desligamento automático
Capacidade para até 150 kg
Re-inicialização automática a partir de zero
Indicador de sobrecarga
Equipada com sensor de alta precisão
Funciona com 2 baterias de 3 V (inclusas)
Indicador de bateria fraca
Garantia: 1 ano
Preço médio sugerido: R$ 99,90



Balança Digital Neon
Plataforma de vidro temperado
Visor de cristal líquido
Porta-retrato para colocar a imagem de sua
preferência
Iluminação em Neon, com destaque para a
imagem
Acionamento por toque
Desligamento automático
Capacidade para até 150 kg
Graduação: 100 g
Re-inicialização automática a partir de zero
Indicador de sobrecarga
Equipada com sensores de alta precisão
Funciona com 3 pilhas alcalinas médias
(não inclusas)
Indicador de bateria fraca
Garantia: 1 ano
Preço médio sugerido: R$ 129,90

Sobre a Maxilife Brasil
Subsidiária do grupo Maxilife International Corp., a empresa é focada na venda de apare-
lhos para cuidados com a saúde, bem-estar e beleza, trazendo para o Brasil o que existe
de melhor em qualidade, tecnologia e inovação do mercado mundial.
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