Kūdikių priežiūros
rinkinys
Būtiniausi kūdikio priežiūros
daiktai
Pilnas rinkinys
Berniukams ir mergaitėms

SCH400/30

Mano pirmasis kūdikių priežiūros rinkinys
Visi būtiniausi kūdikio priežiūros daiktai viename rinkinyje
Naudodami kūdikių priežiūros rinkinį SCH400 savo mažyliu pasirūpinsite
užtikrintai. Kompaktišką rinkinį sudaro tikslus, patogus ir greitai temperatūrą
matuojantis skaitmeninis termometras, nosies aspiratorius su minkštu antgaliu,
mažas dantų šepetėlis, nagų ir plaukų priežiūros komplektas.
10 būtiniausių kūdikio priežiūros daiktų
Profesionalaus tikslumo skaitmeninis termometras*
Nosies aspiratorius su minkštu ir lanksčiu antgaliu
Mažas dantų šepetėlis
Nagų ir plaukų priežiūros komplektas
Kompaktiškas krepšys puikiai praverčia keliaujant
Patogus ir struktūriškas rinkinys
Nuostabi dovana

Kūdikių priežiūros rinkinys

SCH400/30

Ypatybės

Speciﬁkacijos

Skaitmeninis termometras

Mažas dantų šepetėlis
Švelniai masažuoja jūsų vaikelio dantenas ir
dantukus.
Nagų ir plaukų priežiūros komplektas

Greitai, patogiai ir tiksliai matuoja kūdikio
temperatūrą. Skaitmeninis termometras
pasižymi profesionaliu tikslumu*, o lankstus
antgalis užtikrina daugiau patogumo jums ir
jūsų kūdikiui.
Patogus ir struktūriškas
Struktūriškas rinkinys suteikia erdvę
papildomiems kūdikio priežiūros gaminiams,
tuo pačiu jis yra kompaktiškas ir patogus, kad
galėtumėte pasiimti su savimi. Puikiai tinka
kelionėse ir vaikų kambaryje.

Techniniai duomenys
Baterija: Baterija 1,55 V DC (LR41)
Baterijos naudojimo laikas: > 100 veikimo
valandų
Matavimo skalė: 35°C iki 42,9°C
Tikslumas: ±0,1°C esant nuo 35°C iki 42°C
intervalui
Atitiktis: Atitinka MDD93/42/EEC
Logistiniai duomenys
F dėžutės matmenys (P x A x G): 117 x 174,5 x
51 mm

Nagų priežiūros komplekte rasite žirkles
užapvalintais galais, įtaisą nagams kirpti ir tris
dildes.

Vystymosi etapai
Etapai: Visi etapai
Lytis
Skirta: berniukams ir mergaitėms

Dovana
Nuostabi dovana visiems tėveliams (pirmą
kartą).

Nosies aspiratorius

Nosies aspiratorius leidžia pasirūpinti, kad
kūdikio kvėpavimo takai būtų atviri, jis jaustųsi
ir miegotų geriau.
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* * ±0,1°C nuo 35°C iki 42 °C, esant 22°C kambario
temperatūrai

