
 

Babyvårdsset

 
Alla viktiga barnvårdsprodukter

Komplett set

Flickor och pojkar

 

SCH400/00

Mitt första babyvårdsset
Alla viktiga babyvårdsprodukter i ett komplett set

Med vårt babyvårdsset SCH400 kan du ge ditt barn den allra bästa omvårdnaden.

Det kompakta setet innehåller en exakt och bekväm digital termometer med

snabb mätning, nässug med mjuk ände, fingertandborste och nagel- och

hårvårdsset.

10 viktiga barnvårdsprodukter

Digital termometer med professionell noggrannhet *

Nässug med mjuk och flexibel spets

Fingertandborste

Nagel- och hårvårdsset

Kompakt fodral, perfekt när du är på resa

Kompakt och strukturerat set

En perfekt gåva



Babyvårdsset SCH400/00

Funktioner Specifikationer

Digital termometer

Mät snabbt, bekvämt och noggrant barnets

temperatur. Den digitala termometern har

professionellt noggrannhet* och den flexibla

toppen är extra bekväm för dig och barnet.

Kompakt och strukturerat

Det här strukturerade setet har plats för andra

babyvårdsprodukter men är ändå kompakt och

enkelt att ta med. Perfekt för resor och barnrum.

Nässug

Nässug hjälper till att öppna barnets luftvägar

om barnet är snuvigt, så att barnet känner sig

bättre och sover bättre.

Fingertandborste

Masserar mjukt barnets tandkött eller tänder.

Nagel- och hårvårdsset

Komplett nagelset med sax med rundad topp,

nagelklippare och tre nagelfilar. Hårvårdsset

med kam med rundad topp och mjuk hårborste.

Gåva

En perfekt gåva för alla föräldrar som får sitt

första barn.

 

Tekniska specifikationer

batteri: Batteri, 1,55 VDC (LR41)

Batteriets livslängd: > 100 drifttimmar

Mätområde: 35 °C till 42,9 °C

Exakthet: ± 0,1 °C för området 35 °C till 42 °C

Uppfylla krav: Överensstämmer med

MDD93/42/EEC

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 117 x 174,5 x 51 mm

Utvecklingsstadier

Stadie: Alla stadier

Kön

för: flicka och pojke

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

* * ±0,1 °C mellan 35 °C och 42 °C vid rumstemperatur 22 °C
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