
 

Digitale
thermometer

 
Uniek en speels design

Veilig om mee te spelen

Waterdicht en drijvend

Bad- en slaapkamermeting

 

SCH480/00 Een glimlach voor jou en je baby
Fijne momenten van badtijd tot bedtijd

De digitale thermometer van Philips Avent is je maatje in de slaap- en badkamer.

Hiermee houd je eenvoudig de water- of kamertemperatuur in de gaten terwijl je

kleintje met de vrolijke bloem speelt.

Snelle, nauwkeurige metingen

Comfortabel baden op een veilige temperatuur

Een goede nachtrust begint bij de perfecte kamertemperatuur

Rechtopstaand digitaal display

Veilig om mee te spelen

Design met hoge veiligheidsnormen

Het design is veilig en leuk



Digitale thermometer SCH480/00

Kenmerken Specificaties

Veilig baden

Geniet van de wetenschap dat je baby in alle

comfort kan baden. Gebruik de thermometer

om te controleren of het badwater tussen 36,5

°C en 38 °C blijft. Houd de temperatuur lager

dan 39 °C voor de veiligheid van je baby.

Slaap zacht

Help je baby goed te slapen door de

kamertemperatuur rond de 18 °C te houden.

Niet te koud. Niet te warm. Precies goed!

Rechtopstaand digitaal display

We weten dat je je handen vol hebt. Daarom

hebben we ons nauwkeurige digitale display

zo ontworpen dat het rechtop staat. Hierdoor

kun je het goed en gemakkelijk aflezen, zelfs

in een oogopslag.

Gemaakt om mee te spelen

De bad- en slaapkamerthermometer moet jou

geruststellen, maar hij moet ook leuk zijn voor

je baby. Dus hoe oud je baby ook is — we

hebben ervoor gezorgd dat deze thermometer

voldoet aan alle veiligheidsnormen die je mag

verwachten.

Het design is veilig en leuk

De bad- en slaapkamerthermometer is

volledig waterbestendig en ontworpen om te

drijven — handig voor in bad. Zo kunnen jij en

je baby gewoon lekker samen genieten van

het moment.

Technische specificaties

Voldoet aan: EN 71

Bereik gebruikstemperatuur: 10 - 45 °C

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0-12 maanden

 

* 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
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