
 

Ψηφιακό θερμόμετρο

 
Μοναδικός και χαριτωμένος

σχεδιασμός

Ασφαλές για παιχνίδι

Αδιάβροχος σχεδιασμός για να

επιπλέει

Μέτρηση μπάνιου και δωματίου

 

SCH480/20

Ένα χαμόγελο για εσάς και το μωρό σας
Χαρούμενες στιγμές στο μπάνιο και στον ύπνο

Το ψηφιακό θερμόμετρο της Philips Avent είναι ο ιδανικός βοηθός για το μπάνιο και τον ύπνο

του μωρού σας. Σας βοηθά να ελέγχετε εύκολα τη θερμοκρασία του δωματίου και του νερού,

ενώ το μικρό σας θα ενθουσιαστεί με τα παιχνιδιάρικα πέταλά του.

Γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση

Άνεση και ασφαλής θερμοκρασία στο μπάνιο

Ο υπέροχος ύπνος ξεκινά με την τέλεια θερμοκρασία δωματίου

Ψηφιακή οθόνη σε όρθια θέση

Ασφαλές για παιχνίδι

Σχεδίαση με ανάγλυφα στοιχεία και υψηλά πρότυπα ασφαλείας

Ασφαλής και διασκεδαστική σχεδίαση με ανάγλυφα στοιχεία



Ψηφιακό θερμόμετρο SCH480/20

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ασφάλεια στο μπάνιο

Απολαύστε απόλυτη σιγουριά για την άνεση του

μωρού σας την ώρα του μπάνιου. Χρησιμοποιήστε

το θερμόμετρο για να ελέγξετε ότι η θερμοκρασία του

νερού παραμένει μεταξύ 36,5°C και 38°C. Διατηρήστε

την κάτω από 39°C για την ασφάλεια του μωρού.

Ήρεμος ύπνος

Βοηθήστε το μωρό σας να κοιμάται με ασφάλεια και

ηρεμία, διατηρώντας τη θερμοκρασία του δωματίου

περίπου στους 18°C. Η ιδανική θερμοκρασία ώστε

να μην κρυώνει και να μην ζεσταίνεται υπερβολικά!

Ψηφιακή οθόνη σε όρθια θέση

Είμαστε σίγουροι ότι έχετε ήδη πολλά να κάνετε. Γι'

αυτό σχεδιάσαμε την ψηφιακή οθόνη ακριβείας μας

ώστε να βρίσκεται σε όρθια θέση για ευκρινή και

εύκολη ανάγνωση, ακόμη και με μια ματιά.

Ειδική κατασκευή για παιχνίδι

Το θερμόμετρο μπάνιου και υπνοδωματίου θα πρέπει

να είναι διασκεδαστικό για το μωρό σας αλλά και να

σας προσφέρει σιγουριά. Έτσι, όποια κι αν είναι η

ηλικία του μωρού σας, φροντίσαμε ώστε να

συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα ασφαλείας που θα

περιμένατε.

Ασφαλής και διασκεδαστική σχεδίαση με ανάγλυφα

στοιχεία

Με πλήρως αδιάβροχο σχεδιασμό που επιπλέει, το

θερμόμετρο μπάνιου και υπνοδωματίου είναι ένας

εύχρηστος σύντροφος για την ώρα του μπάνιου.

Έτσι το μωρό σας και εσείς μπορείτε να απολαύσετε

άλλη μια χαρούμενη στιγμή μαζί.

Τεχνικές προδιαγραφές

Συμμορφώνεται με: EN 71

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 10-45 ° C

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0-12 μηνών

 

* 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ
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