
 

 

 

InBody 770 device! 
With extremely accurate and reproducible results and abundant measurement output, 
the InBody 770 is a premium Body Composition Analyzer used for patient monitoring, 
medical research, sports medicine, etc... 

Main Features: 

- Introduction of a new parameter the “Whole Body Phase Angle”, a very important 
indicator of Body Cell Health  
- Simultaneous Multi-Frequency Bioelectrical Impedance Analysis (SMF-BIA) technology 

- Muscle ratio and distribution in the body and the ideal ratio  

- Fat percentage and distribution in the body and the ideal ratio 

- The percentage of water in the body and the ideal ratio 

- The rate of burning in the body 

- Calories required by the body  

- Determination of body mass  

- Provide an estimate of your daily caloric intake and BMR metabolic rate 
- Two different test modes: Self Mode & Professional Mode  

 

 

 

Inbody 770 Device 

نتائج دقيقة للغاية ومخرجات قياس مثالية. ويقوم الجهاز بتحليل ومراقبة الحالة الجسمانية  770يمنح جهاز 

ي وغي  
ي حاالت الطب الرياض 

ي تستوجب فحوصات وتحاليل تفصيلية لحالة للمريض وف 
ها من الحاالت الت 

ية او فحوصات االشعة .   الجسم ال يمكن الوصول اليها عن طريق التحاليل المختير

 

 الخصائص الرئيسية: 

تقديم مؤشر واضح عن الحالة الكلية للجسم مع تحليل شامل لحالة خاليا الجسم .  -  

ددات للحصول عىل قراءات دقيقة. التحليل الشامل بإستخدام موجات  - مغناطيسية وكهربائية متعددة الي   

 المثالي لنسبة العضالت.  -
ي الجسم مع اعطاء المؤشر

نسبة العضالت  توزيعها ف   

 المثالي لنسبة الدهون المسموح بها  -
ي الجسم مع اعطاء المؤشر

نسبة الدهون وتوزيعها ف   

ي الجسم مع اعطاء -
 المثالي لكمية المياه المسموح بها .  النسبة المئوية للمياه ف 

المؤشر  

ي الجسم .  -
معدل حرق السعرات والدهون ف   

المطلوبة من قبل الجسمالمثالية و  السعرات الحرارية -  

تحديد كتلة الجسم -  

. توفي  تقدير االستهالك اليومي من  - السعرات الحرارية ومعدل األيض المثالي  

ضع العادي  الوضع المتقدم الو  –وضعيتي   مختلفتي   لالختبار  -  


