
Σετ ψηφιακού

θερμόμετρου

SCH530/86

Εύκολη και αξιόπιστη μέτρηση θερμοκρασίας

Ψηφιακό θερμόμετρο-πιπίλα για εύκολη και ακριβή μέτρηση.

Γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση

Ψηφιακό θερμόμετρο για εύκολη και ακριβή μέτρηση

Γρήγορη και αξιόπιστη μέτρηση θερμοκρασίας σε δευτερόλεπτα

Άνεση για εσάς και το μωρό σας

Πτυχωτό προστατευτικό για να μην ερεθίζεται το δέρμα

Σχεδιασμένη ειδικά για νεογέννητα

Περιλαμβάνει πιπίλα σε μέγεθος κατάλληλο για νεογέννητα

Ασφάλεια για το μωρό

Για βρασμό ή αποστείρωση χωρίς πρόκληση ζημιάς στα ηλεκτρονικά μέρη

Θηλή που μπορείτε να αποστειρώσετε ή να βράσετε



Σετ ψηφιακού θερμόμετρου SCH530/86

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ψηφιακό θερμόμετρο σώματος

Γρήγορο, αξιόπιστο και ακριβές ψηφιακό θερμόμετρο

για μέτρηση της θερμοκρασίας του μωρού σας.

Μέτρηση θερμοκρασίας σε δευτερόλεπτα

Ούτε καυτό, ούτε κρύο - το ψηφιακό θερμόμετρο

ακριβείας Just Right σάς ενημερώνει γρήγορα εάν το

γάλα ή το φαγητό έχει τη σωστή θερμοκρασία. Δεν

χρειάζεται να μαντεύετε εάν ζεστάθηκαν τα μπιμπερό

ή τα δοχεία, ενώ μπορείτε να ελέγξετε ότι η

θερμοκρασία είναι ακόμα καλή μετά από ένα σύντομο

διάλειμμα από το τάισμα του μωρού σας.

Πτυχωτό προστατευτικό στην πιπίλα

Πτυχές διασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα πίσω

από τη θηλή για προστασία του ευαίσθητου δέρματος

του μωρού σας από ερεθισμούς.

Θηλή από σιλικόνη

Η θηλή από σιλικόνη στην πιπίλα είναι ορθοδοντικά

σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται στο στόμα του

μωρού σας και να μην εμποδίζει τη φυσική

ανάπτυξη. Χρησιμοποιήστε την άφοβα για να

ηρεμήσετε το μωρό σας.

Αποσπώμενα ηλεκτρονικά μέρη

Αποσυνδέοντας τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά μέρη

μέτρησης θερμοκρασίας από την πιπίλα, μπορείτε να

αποστειρώσετε ή να βράσετε με ασφάλεια το μέρος

που έρχεται σε επαφή με το στόμα του μωρού σας

και τη γύρω περιοχή.

Αποστείρωση θηλής&#10;

Χάρη στο ειδικό υλικό, μπορείτε να αποστειρώσετε

με ασφάλεια τη θηλή της πιπίλας σε φούρνο

μικροκυμάτων, σε ηλεκτρικό αποστειρωτή ή με

βρασμό, χωρίς κίνδυνο να την καταστρέψετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 32-44 ° C

Ακρίβεια: 36,5-39,0C:+/-0,1C ° C

Χρόνος μέτρησης: 10 δευτ.

Ευκολία

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Ένδειξη ετοιμότητας

Ευέλικτο άκρο

Κατάλληλο για νεογέννητα

Αξεσουάρ

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Ρεύμα

Τύπος μπαταριών: LR41

Αριθμός μπαταριών: 2

Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 200 ώρα(ες)
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