
 

Σετ βρεφικής φροντίδας

 
Βασικά αξεσουάρ βρεφικής

φροντίδας

Ολοκληρωμένο σετ

Για αγόρια και κορίτσια

 

SCH400/00 Το πρώτο μου σετ βρεφικής φροντίδας
Όλα τα βασικά αξεσουάρ βρεφικής φροντίδας σε ένα πλήρες σετ

Με το σετ βρεφικής φροντίδας SCH400, μπορείτε να περιποιείστε το μωρό σας με τον

καλύτερο τρόπο. Το σετ μικρού μεγέθους περιλαμβάνει ένα ψηφιακό θερμόμετρο για

γρήγορες μετρήσεις με απόλυτη ακρίβεια και άνεση, ένα μαλακό ρινικό πουάρ, βρεφική

οδοντόβουρτσα και σετ περιποίησης νυχιών και μαλλιών.

10 απαραίτητα αξεσουάρ βρεφικής φροντίδας

Ψηφιακό θερμόμετρο επαγγελματικής ακρίβειας*

Ρινικό πουάρ με μαλακό και εύκαμπτο άκρο

Βρεφική οδοντόβουρτσα

Σετ περιποίησης μαλλιών και νυχιών

Μικρή θήκη, ιδανική για ταξίδια

Σετ μικρού μεγέθους με τσέπες οργάνωσης

Ένα τέλειο δώρο



Σετ βρεφικής φροντίδας SCH400/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ψηφιακό θερμόμετρο

Γρήγορη μέτρηση της θερμοκρασίας του μωρού σας

με απόλυτη ακρίβεια και άνεση. Το ψηφιακό

θερμόμετρο παρέχει επαγγελματική ακρίβεια* και το

εύκαμπτο άκρο προσφέρει επιπλέον άνεση για εσάς

και το μωρό σας.

Μικρού μεγέθους και με τσέπες οργάνωσης

Το οργανωμένο σετ διαθέτει χώρο για πρόσθετα

προϊόντα βρεφικής φροντίδας, ενώ είναι μικρό και

πρακτικό για να το παίρνετε μαζί σας. Ιδανικό για

ταξίδια και βρεφικό δωμάτιο.

Ρινικό πουάρ

Το ρινικό πουάρ βοηθά να ανοίξουν οι αεραγωγοί

της μύτης. Έτσι, το μωρό σας θα νιώσει καλύτερα και

θα έχει έναν ήσυχο ύπνο.

Βρεφική οδοντόβουρτσα

Κάνετε απαλό μασάζ στα ούλα ή τα δόντια του μωρού

σας.

Σετ περιποίησης μαλλιών και νυχιών

Ολοκληρωμένο σετ περιποίησης νυχιών με

στρογγυλό ψαλιδάκι, νυχοκόπτη και τρεις λίμες

καθώς και σετ περιποίησης μαλλιών με στρογγυλή

χτένα και μαλακή βούρτσα.

Δώρο

Ένα τέλειο δώρο για όλους τους (πρωτάρηδες)

γονείς.

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Μπαταρία 1,55VDC (LR41)

Διάρκεια μπαταρίας: > 100 ώρες λειτουργίας

Εύρος μέτρησης: Εύρος 35 °C έως 42,9 °C

Ακρίβεια: ±0,1 °C για 35 °C έως 42 °C

Συμμόρφωση: Συμμορφώνεται με MDD93/42/EEC

Στοιχεία logistic

Διαστάσεις συσκευασίας F (Π x Υ x Β): 117 x 174,5

x 51 μμ

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: Όλα τα στάδια

Φύλο

Για: αγόρια και κορίτσια

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.

* * ±0,1 °C μεταξύ 35 °C και 42 °C σε θερμοκρασία δωματίου 22 °C
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