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Babythermometerset

SBCSC530

Gemakkelijke en betrouwbare
temperatuurmeting
De babythermometer is een handige en betrouwbare manier om de temperatuur van
uw baby te controleren.
Snelle en betrouwbare metingen
• Digitale thermometer voor nauwkeurige meting
• Snelle en betrouwbare temperatuurmeting binnen enkele seconden
Gezondheid en veiligheid van uw baby
• U kunt de elektronica probleemloos koken of steriliseren
• Het speciale materiaal kan worden gekookt of gesteriliseerd
Gemak voor u en uw baby
• Zorgt dat de gevoelige huid niet geïrriteerd raakt
• Speciaal ontworpen voor pasgeboren baby's
• Met speciaal speentje voor pasgeboren baby's
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Babythermometerset
Technische specificaties

Productkenmerken

Convenience

Voeding

Accessoires

Technische specificaties

•
•
•
•

Automatisch uitschakelen
Gereed-indicator
Flexibele punt
Geschikt voor pasgeboren baby's

• Meegeleverde accessoires: Batterij,
Gebruikershandleiding

•
•
•
•

Batterijtype: LR41
Aantal batterijen: 2
Gebruiksduur met batterij: 200 hr
Verwijderbaar/ vervangbaar

• Temperatuurbereik in bedrijf: 32-44 °C
• Nauwkeurigheid: 36,5 °C - 39,0 °C: +/-0,1 °C
• Meettijd: 10 s
•

Digitale thermometer
Snelle, betrouwbare en nauwkeurige digitale
thermometer waarmee u de temperatuur van de baby
kunt meten.
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.
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.
Steriliseer de speen
Dankzij het speciale materiaal kunt u de speen
uitkoken of steriliseren in de magnetron of in een
elektrisch sterilisatie-apparaat zonder de speen te
beschadigen.
Dopjes op de speen
De dopjes zorgen ervoor dat de speen niet in contact
komt met de huid van de baby, zodat deze niet
geïrriteerd raakt.
Orthodontische siliconenspeen
De speciale orthodontische vorm van de siliconenspeen
past goed in de mond van de baby en hindert de
natuurlijke groei niet. De speen zorgt dat uw baby rustig
kan slapen.
Speentje inbegrepen
Stop het speentje regelmatig in de mond van de baby
zodat hij eraan kan wennen. Het speciale speentje
werkt net zoals andere spenen.
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