
Digital termometer

SCH530/86

Enkel och pålitlig temperaturavläsning
Digital termometernapp för enkel och exakt mätning.

Snabb och tillförlitlig mätning

Digital termometer för enkel och exakt mätning

Snabb och tillförlitlig temperaturmätning inom några sekunder

Bekvämlighet för dig och ditt barn

Knottrig ring förhindrar hudirritation

Särskilt utformad för nyfödda

En napp som passar nyfödda medföljer

Barnets säkerhet

Du kan koka och sterilisera nappen utan att skada elektroniken

Napp som kan steriliseras eller kokas



Digital termometer SCH530/86

Funktioner Specifikationer

Digital kroppstermometer

Snabb, tillförlitlig och exakt digital termometer

för att ta temperaturen på barnet.

Mätning inom några sekunder

Aldrig för varmt och aldrig för kallt. Den digitala

termometern "Just Right" visar snabbt om

mjölken eller maten är lagom varm. Nu

behöver du inte längre gissa temperaturen när

du värmer flaskor och burkar, och kan dessutom

kontrollera att maten fortfarande är tillräckligt

varm när ni har tagit en paus i matningen.

Knottrig ring på nappen

Knottrorna på ringen gör att luften flödar fritt

bakom nappen så att barnets känsliga hud inte

blir irriterad.

Silikonnapp

Den specialgjorda silikonnappen är utformad

för att passa barnets mun och hindrar inte den

naturliga utvecklingen. Du kan tryggt använda

den när du behöver lugna ditt barn.

Löstagbar elektronik

Genom att ta loss den känsliga

temperaturmätningselektroniken från nappen

kan du utan problem sterilisera eller koka den

del av enheten som barnet kommer i kontakt

med.

Sterilisera nappen

Tack vare det särskilda materialet kan du utan

problem koka nappen eller sterilisera den i

mikrovågsugn eller en elektrisk sterilisator utan

att den skadas.

Tekniska specifikationer

Drifttemperatur: 32–44 °C

Exakthet: 36,5–39,0 C: +/-0,1 C °C

Mättid: 10 s

Bekvämlighet

Automatisk avstängning

Klar-indikator

Flexibel spets

Lämplig för nyfödda

Tillbehör

Batteri

Användarhandbok

Effekt

Batterityp: LR41

Antal batterier: 2

Drifttid för batteri: 200 timmar

Utbytbar/ersättningsbar
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