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SCH400/30 Primul meu set pentru îngrijirea bebeluşului
Toate produsele esenţiale de îngrijire într-un set complet

Cu setul nostru SCH400 pentru îngrijirea bebeluşului îi puteţi oferi micuţului dvs.

cea mai potrivită îngrijire. Setul compact include un termometru digital pentru

măsurare confortabilă şi rapidă, aspirator nazal cu vârf moale, periuţă de dinţi de

pus pe deget, set pentru îngrijirea unghiilor şi a părului.

10 produse esenţiale pentru îngrijirea bebeluşului

Termometru digital cu acurateţe profesională*

Aspirator nazal cu vârf moale şi flexibil

Periuţă de dinţi pentru deget

Set de îngrijire pentru unghii şi păr

Husă compactă perfectă pentru călătorii

Set compact şi structurat

Un cadou perfect



Set pentru îngrijirea bebeluşului SCH400/30

Repere Specificaţii

Termometru digital

Măsoară temperatura bebelușului tău rapid,

confortabil și cu acuratețe. Termomentrul digital

are acuratețe profesională, iar vârful flexibil

oferă confort suplimentar pentru tine și

bebelușul tău.

Compact şi structurat

Setul structurat oferă spaţiu pentru produsele

suplimentare de îngrijire a bebeluşului, fiind

compact şi convenabil de purtat cu tine. Ideal

pentru călătorii şi pentru creşă.

Aspirator nazal

Aspiratorul nazal ajută la decongestionarea

căilor nazale ale bebelușului tău și îl ajută să

se simtă și să doarmă mai bine.

Periuţă de dinţi pentru deget

Masează delicat gingiile sau dinţii bebeluşului

dvs.

Set de îngrijire pentru unghii şi păr

Set complet de îngrijire a unghiilor şi a părului

cu foarfece cu vârf rotunjit, unghieră şi trei pile,

plus un set pentru îngrijirea părului cu

pieptene cu vârf rotund şi perie moale pentru

păr.

Cadou

Un cadou perfect pentru toţi cei care sunt

(pentru prima oară) părinţi.

 

Specificaţii tehnice

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

Durată de viaţă a bateriei: Peste 100 de ore

de funcţionare

Interval de măsurare: Interval între 35°C şi

42,9°C

Precizie: ±0,1°C pentru intervalul 35°C - 42°C

Conformitate: Conform cu MDD93/42/EEC

Date logistice

Dimensiuni cutie (l x H x A): 117 x 174,5 x

51 mm

Etape de dezvoltare

Etapă: Toate etapele

Genul

Pentru: Băieţei şi fetiţe

* * ±0,1°C între 35°C şi 42 °C la temperatura camerei 22°C

* Această secţiune conţine opinii ale consumatorilor cu

privire la produs. Philips se disociază de conţinutul

introdus de consumatori în această secţiune şi, în

consecinţă, informaţiile tehnice şi/sau recomandările

privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt

destinate utilizării ca informaţii oficiale Philips.
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