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Conjunto completo

Meninos e meninas

 

SCH400/30 O meu primeiro conjunto de cuidados para o

bebé
Todos os produtos essenciais para o cuidado do bebé num

conjunto completo

Com o nosso conjunto de cuidados para o bebé SCH400 pode cuidar do seu

pequeno da melhor forma. O conjunto compacto inclui um termómetro digital

preciso, confortável e rápido, um aspirador nasal com a ponta suave, uma escova

de dentes para o dedo e produtos para o cabelo e as unhas.

10 produtos essenciais para o cuidado do bebé

Termómetro digital com precisão profissional*

Aspirador nasal com ponta suave e flexível

Escova de dentes para o dedo

Produtos para o cabelo e as unhas

Bolsa compacta ideal para viagens

Conjunto compacto e organizado

Um presente perfeito



Conjunto de cuidados para o bebé SCH400/30

Destaques Especificações

Termómetro digital

Medição rápida, confortável e precisa da

temperatura do seu bebé. O termómetro digital

tem uma precisão profissional* e a ponta

flexível é mais confortável para si e para o seu

bebé.

Compacto e organizado

O conjunto organizado deixa espaço para os

produtos adicionais do seu bebé, sendo

compacto e prático para levar consigo. Ideal

para levar em viagem ou para o infantário.

Aspirador nasal

O aspirador nasal ajuda a desobstruir as vias

respiratórias do seu bebé para o ajudar a

sentir-se melhor e a dormir tranquilo.

Escova de dentes para o dedo

Massaje suavemente as gengivas ou os dentes

do bebé.

Produtos para o cabelo e as unhas

Conjunto completo de produtos para o cuidado

das unhas com tesoura de ponta redonda,

corta-unhas e três limas de unhas. E conjunto

de produtos para o cuidado do cabelo com um

pente de ponta redonda e uma escova macia.

Presente

Um presente perfeito para todos os pais (pela

primeira vez).

 

Especificações técnicas

Pilha: Pilha de 1,55 V CC (LR41)

Duração da pilha: > 100 horas em

funcionamento

Intervalo de medição: Intervalo de 35 °C a

42,9 °C

Precisão: ±0,1 °C para o intervalo de 35 °C a

42 °C

Conformidade: Está em conformidade com a

norma MDD93/42/CEE

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P):

117 x 174,5 x 51 mm

Fases de desenvolvimento

Fase: Todas as fases

Sexo

Para: Menino e menina

* * ±0,1 °C entre 35 °C e 42 °C à temperatura ambiente de

22 °C

* Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o

produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido

pelos consumidores nesta secção e,

consequentemente, quaisquer informações técnicas

e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos

na mesma não devem ser considerados informações

oficiais da Philips.
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