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De babyvoeding is altijd
precies goed!
De digitale voedselthermometer, zodat u op de gezondheid en veiligheid van uw baby
kunt vertrouwen. Geeft een snelle en nauwkeurige temperatuur waardoor de
babyvoeding nooit te heet is.
Snelle en betrouwbare metingen
• Snelle en betrouwbare temperatuurmeting binnen enkele seconden
Snel en eenvoudig eten klaarmaken
• Past op alle mogelijke ovale, ronde of brede flessenhalzen
Snel en betrouwbaar steriliseren
• U kunt de elektronica probleemloos koken of steriliseren
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Voedselthermometer
Technische specificaties

Productkenmerken

Convenience

• Automatisch uitschakelen
• Gereed-indicator

• Aantal batterijen: 2
• Gebruiksduur met batterij: 600 hr
• Verwijderbaar/ vervangbaar

Accessoires

Technische specificaties

• Meegeleverde accessoires: Batterij
• Gebruikershandleiding

Voeding

• Batterijtype: LR41

•
•
•
•

Humidity: Waterbestendig tot 1,5 m
Temperatuurbereik in bedrijf: 32 °C - 45 °C °C
Nauwkeurigheid: +/-0,2 °C
Meettijd: 10 s

•

Meting binnen enkele seconden
Nooit te warm, nooit te koud - de digitale thermometer
geeft snel aan of de melk of voeding veilig kan worden
gedronken of gegeten. U hoeft nooit meer te gokken of
de fles of het potje babyvoeding de juiste temperatuur
heeft. De thermometer is uitermate geschikt om te
controleren of het eten na een korte onderbreking nog
warm genoeg is.
Geschikt voor alle flesjes en potjes
De speciale vormgeving van dit product zorgt ervoor dat
het op alle soorten flesjes en potjes past.
Afneembare elektronica
Als u de gevoelige elektronica voor de
temperatuurmeting verwijdert van het speentje, kunt u
het gedeelte waarmee de baby in contact komt,
steriliseren of koken.
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