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SCH400/30 Moja prvá súprava starostlivosti o dieťa
Všetky základné pomôcky na starostlivosť o dieťa v jednej

súprave

S našou súpravou starostlivosti o deti SCH400 môžete vášmu bábätku poskytnúť

tú najlepšiu starostlivosť. Táto kompaktná súprava obsahuje presný, pohodlný a

rýchly digitálny teplomer, odsávačku hlienov s mäkkou špičkou, zubnú kefku na

prst a súpravu na starostlivosť o nechty a vlasy.

10 základných pomôcok na starostlivosť o dieťa

Digitálny teplomer s profesionálnou presnosťou*

Odsávačka hlienov s jemnou a flexibilnou špičkou

Zubná kefka na prst

Súprava na starostlivosť o nechty a vlasy

Kompaktné puzdro vhodné na cestovanie

Kompaktná a štruktúrovaná súprava

Dokonalý darček



Súprava starostlivosti o deti SCH400/30

Hlavné prvky Technické údaje

Digitálny teplomer

Odmerajte teplotu dieťaťa rýchlo, pohodlne

a presne. Tento digitálny teplomer meria

teplotu s profesionálnou presnosťou*

a flexibilná špička zvyšuje vaše pohodlie aj

pohodlie dieťaťa.

Kompaktná a štruktúrovaná

Táto štruktúrovaná súprava poskytuje miesto

pre ďalšie produkty na starostlivosť o dieťa

a súčasne je kompaktná a pohodlná, takže si

ju môžete zobrať všade so sebou. Ideálna na

cestovanie a odloženie v detskej izbe.

Odsávačka hlienov

Odsávačka hlienov uvoľňuje dýchacie cesty

dieťaťa, vďaka čomu sa dieťa cíti a spí lepšie.

Zubná kefka na prst

Jemne masírujte ďasná alebo zúbky dieťaťa.

Súprava na starostlivosť o nechty a vlasy

Kompletná súprava na starostlivosť o nechty

s nožničkami s okrúhlou špičkou,

zastrihávačom nechtov a troma šmirgľovými

pilníkmi na nechty. Súčasťou je tiež súprava na

starostlivosť o vlasy s hrebeňom so zaoblenými

zubmi a jemnou kefou na vlasy.

Darček

Dokonalý darček pre všetkých rodičov

(čakajúcich svoje prvé dieťa).

Technické špecifikácie

Batéria: 1,55 V DC batéria (LR41)

Životnosť batérie: > 100 prevádzkových hodín

Rozsah merania: rozsah od 35 °C do 42,9 °C

Presnosť: ±0,1 °C pri rozsahu 35 °C až 42 °C

Súlad: V súlade so smernicou

MDD93/42/EHS

Logistické údaje

Rozmery F-boxu (Š x V x H): 117 x 174,5 x

51 mm

Vývojové stupne

Stupne: Všetky stupne

Pohlavie

Pre: Chlapci a dievčatá

 

* * ±0,1 °C v rozsahu od 35 °C do 42 °C pri teplote

miestnosti 22 °C
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