
Цифров термометър -

комплект

SCH530/86

Лесно и надеждно измерване на температурата

Залъгалка с цифров термометър за лесно и точно измерване.

Бързо и надеждно измерване

Цифров термометър за лесно и точно измерване

Надеждно измерване на температурата за секунди

Удобство за вас и за бебето ви

Вълнообразно покритие за против на дразнене на кожата

Проектиран специално за новородени бебета

Съдържа биберон залъгалка с размер, подходящ за новородено бебе

Безопасност за бебето

Позволява сваряване и стерилизиране, без да се поврежда електроника

Биберон, подходящ за стерилизиране и изваряване



Цифров термометър - комплект SCH530/86

Акценти Спецификации

Цифров термометър за тяло

Бърз, надежден и точен цифров термометър за

измерване на температурата на бебето.

Измерване за секунди

Никога твърде горещо, никога твърде студено -

цифровият термометър Just Right бързо ви

сигнализира дали млякото или храната са безопасни

за ядене или пиене. Той взема проби от загряваните

бутилки или буркани и е идеален за проверка дали

храната е все още достатъчно топла след кратко

прекъсване на храненето.

Залъгалка с предпазител

Вдлъбнатините насочват въздушния поток зад

биберона, за да се предпази чувствителната кожа на

вашето бебе от раздразване.

Силиконов биберон

Специално оформеният силиконов биберон е

проектиран така, че да е подходящ за устата на

вашето бебе и да не пречи на естественото

развитие. Използвайте го уверено, за да успокоявате

вашето бебе.

Сменяема електроника

Като извадите от залъгалката чувствителната на

температура измервателна електроника, можете

безопасно да стерилизирате или варите частите, с

които вашето бебе влиза в контакт.

Стерилизирайте биберона

Благодарение на специалния материал можете

безопасно да стерилизирате биберона залъгалка в

микровълнова фурна и електрически стерилизатор

или да го варите, без да повреждате залъгалката.

Технически спецификации

Диапазон на работната температура: 32-44 °C

Точност: 36,5 - 39,0°C : +/-0,1°C °C

Време за измерване: 10 сек.

Удобство

Автоматично изключване

Индикатор за готовност

Гъвкав край

Подходящ за новородени

Аксесоари

Батерия

Ръководство за потребителя

Мощност

Тип батерия: LR41

Брой на батериите: 2

Време на работа на батерии: 200 час(а)

Сменяема/многократна
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