
 

Babyverzorgingsset

 
Al het essentiële voor
babyverzorging

Complete set

Jongens en meisjes

 

SCH400/00 Mijn eerste babyverzorgingsset
Alle essentiële producten voor babyverzorging in één

complete set

Met onze babyverzorgingsset SCH400 geef je je kleintje de beste verzorging. De

compacte set bevat een nauwkeurige, prettige en snelle digitale thermometer,

neusaspirator met zacht uiteinde, vingertandenborstel, en nagel- en

haarverzorgingsset.

10 essentiële babyverzorgingsproducten

Digitale thermometer met professionele nauwkeurigheid*

Neusaspirator met zacht, flexibel uiteinde

Vingertandenborstel

Nagel- en haarverzorgingsset

Compact tasje, ideaal voor onderweg

Compacte en gestructureerde set

Een perfect cadeau



Babyverzorgingsset SCH400/00

Kenmerken Specificaties

Digitale thermometer

Meet snel, prettig en nauwkeurig de

temperatuur van je baby. De digitale

thermometer heeft professionele

nauwkeurigheid* en het flexibele uiteinde zorgt

voor extra comfort voor jou en je baby.

Compact en gestructureerd

De gestructureerde set biedt ruimte voor je

extra babyverzorgingsproducten en is compact

en handig om mee te nemen. Ideaal voor op

reis en in de babykamer.

Neusaspirator

Met de neusaspirator open je de luchtwegen

van je baby zodat die zich beter voelt en beter

kan slapen.

Vingertandenborstel

Masseer zacht het tandvlees of de tanden van

je baby.

Nagel- en haarverzorgingsset

Complete nagelverzorgingsset met schaar met

afgeronde punten, nagelknipper en drie

nagelvijlen. En een haarverzorgingsset met

kam met afgerond uiteinde en zachte

haarborstel.

Cadeau

Een perfect cadeau voor alle ouders (met een

eerste kind).

 

Technische specificaties

Batterij: Batterij 1,55 VDC (LR41)

Levensduur accu: > 100 werkzame uren

Meetbereik: Bereik van 35 tot 42,9 °C

Nauwkeurigheid: ± 0,1 °C voor bereik van 35

tot 42 °C

Naleving: Voldoet aan MDD93/42/EEG

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 117 x 174,5 x

51 mm

Ontwikkelingsfases

Stapje: Alle fases

Geslacht

Voor: Jongen en meisje

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

* * ± 0,1 °C tussen 35 en 42 °C bij kamertemperatuur van

22 °C
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