
 

Baby Care-sæt

 
Alle de vigtige ting til babypleje

Komplet sæt

Drenge og piger

 

SCH400/00

Mit første babyplejesæt
Alle de vigtige ting til babypleje i et komplet sæt

Med vores babyplejesæt SCH400 kan du give dit barn den bedste pleje. Det

kompakte sæt omfatter et behageligt og hurtigmålende digitalt termometer,

næsesuger med blød spids, fingertandbørste, sæt til negle- og hårpleje.

10 vigtige ting til babypleje

Digitalt termometer med professionel nøjagtighed*

Udsugningsapparat til næsen med blød og fleksibel spids

Fingertandbørste

Negle- og hårplejesæt

Kompakt etui til rejsebrug

Kompakt og struktureret sæt

En perfekt gave



Baby Care-sæt SCH400/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Digitalt termometer

Mål barnets temperatur hurtigt, nemt og

behageligt. Det digitale termometer har en

professionel nøjagtighed*, og den fleksible

spids giver ekstra komfort for dig og din baby.

Kompakt og struktureret

Det strukturerede sæt giver plads til ekstra

babyplejevarer, idet det er kompakt og praktisk

at tage med sig. Ideel til rejsen og børnehaven.

Udsugningsapparat til næsen

Udsugningsapparatet til næsen medvirker til at

åbne barnets luftveje, så dit barn føler velvære

og sover bedre.

Fingertandbørste

Giv barnets tandkød eller tænder en let

massage.

Negle- og hårplejesæt

Komplet negleplejesæt med en saks med

afrundet spids, neglesaks og tre neglefile. Og

et hårplejesæt med en kam med afrundet spids

og en blød hårbørste.

Gave

En perfekt gave til alle (førstegangs-)forældre.

 

Tekniske specifikationer

Batteri: Batteri: 1,55 VDC (LR41)

Batterilevetid: > 100 driftstimer

Måleinterval: I området 35 °C til 42,9 °C

Nøjagtighed: ±0,1 °C i området mellem 35 °C

og 42 °C

Overholdelse: Overholder MDD93/42/EØF

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 117 x 174,5 x 51 mm

Udviklingsfaser

Fase: Alle faser

Køn

Til: dreng og pige

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.

* * ±0,1 °C mellem 35 °C og 42 °C ved en stuetemperatur

på 22 °C
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