
 

Комплект за грижи за

бебето

 
Всички нужни пособия за грижи за

бебето

Пълен комплект

Момчета и момичета

 

SCH400/30 Първият ми комплект за грижа за бебето
Всичко необходимо за грижата за бебето в един пълен комплект

С нашия Комплект за грижа за бебето SCH400 можете да се грижите най-добре за

мъничето си. Компактният комплект включва точен, удобен и бързо измерващ цифров

термометър, аспиратор за нос с мек накрайник, четка за зъби за пръст и комплект за грижа

за косата.

10 основни продукта за грижа за бебето

Цифров термометър с професионална точност*

Назален аспиратор с мек и гъвкав край

Накрайник за миене на зъби

Комплект за грижа за ноктите и косата

Компактна чантичка, идеална за пътуване

Компактен и структуриран комплект

Идеален подарък



Комплект за грижи за бебето SCH400/30

Акценти Спецификации

Цифров термометър

Бързо, удобно и точно измерване на температурата

на вашето бебе. Цифровият термометър има

професионална точност*, а гъвкавият връх осигурява

допълнителен комфорт за вас и вашето бебе.

Компактна и структурирана

Структурираният комплект предлага място за

допълнителните ви продукти за грижи за бебето,

като същевременно е компактен и удобен за носене.

Идеален за пътуване и за детската градина.

Назален аспиратор

Назалният аспиратор ви помага да отворите

дихателните пътища на вашето бебе, за да му

помогнете да се чувства и да спи по-добре.

Накрайник за миене на зъби

Масажирайте нежно венците и зъбите на вашето

бебе.

Комплект за грижа за ноктите и косата

Пълен комплект за грижа за ноктите и косата с

ножица със заоблени върхове, нокторезачка и три

пилички. И комплект за грижа за косата със заоблен

гребен и мека четка за коса.

Подарък

Идеален подарък за всички родители (за първи път).

 

Технически данни

Батерия: Батерия 1,55 V DC (LR41)

Живот на батерията: > 100 работни часа

Диапазон на измерване: диапазон от 35°C до

42,9°C

Точност: ±0,1°C за диапазон 35°C до 42°C

Съвместимост: В съответствие с MDD93/42/ЕИО

Логистични данни

Размери на F-кутията (Ш x В х Д): 117 x 174,5 x

51 мм

Стадии на развитие

Стадии: Всички стадии

Пол

За: Момче и момиче

 

* * ±0,1°C между 35°C и 42 °C при стайна температура 22°C
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