
 

Babaápolási készlet

 
Minden, ami fontos a
babaápoláshoz

Teljes készlet

Kisfiúk és kislányok számára

 

SCH400/30 Az első babaápolási készletem
A babaápoláshoz szükséges minden fontos dolog egyetlen

komplett készletben

Az SCH400 babaápolási készletünk segítségével a legjobb ápolást biztosíthatja

gyermeke számára. A kompakt készlet egy pontos, kényelmes és gyorsan mérő

digitális hőmérőt, egy puha végű orrszívót, egy ujjra húzható fogkefét, illetve egy

köröm- és hajápoló készletet tartalmaz.

10 nélkülözhetetlen babaápolási eszköz

Professzionális pontosságú digitális hőmérő*

Orrszívó puha, hajlékony véggel

Egy ujjra húzható fogkefe

Köröm- és hajápoló készlet

Utazáshoz tökéletesen használható kompakt hordtáska

Kompakt és rekeszes készlet

A tökéletes ajándék



Babaápolási készlet SCH400/30

Fénypontok Műszaki adatok

Digitális hőmérő

Gyorsan, kényelmesen és pontosan méri a

gyermek testhőmérsékletét. A digitális hőmérő

professzionális pontosságú*, a hajlékony vég

pedig extra kényelmet nyújt Önnek és

gyermekének.

Kompakt és rekeszes

A rekeszes készlet a további babaápolási

termékeknek is biztosít helyet, ugyanakkor kis

méretű, így könnyen magával viheti. Ideális az

óvodába és utazásokhoz.

Orrszívó

Az orrszívó elősegíti, hogy gyermeke légutai

szabadok legyenek, így gyermeke jobban

fogja érezni magát, és jobban fog aludni.

Egy ujjra húzható fogkefe

Gyengéden masszírozza gyermeke ínyét és

fogait.

Köröm- és hajápoló készlet

Komplett körömápoló készlet lekerekített végű

ollóval, körömcsipesszel és három

körömpolírozóval. Ezenkívül hajápoló készlet

és puha hajkefe.

Ajándék

A tökéletes ajándék minden (kezdő) szülő

számára.

 

Műszaki adatok

Elem: elem 1,55 V-os egyenáram (LR41)

Elem lemerülési ideje: > 100 üzemóra

Mérési tartomány: 35-42,9 °C-ig terjedő

tartomány

Pontosság: ±0,1 °C a 35-42 °C közötti

tartomány esetén

Megfelelőség: Megfelel az MDD93/42/EEC

követelményeinek

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság

x mélység): 117 x 174,5 x 51 mm

Fejlődési szakaszok

Fázis: Minden életkor

Nem

Kiknek készült:: Kisfiúk és kislányok számára

* * ±0,1°C a 35-42 °C közötti tartományban, 22 °C-os

szobahőmérséklet esetén

* Ez a rész a termékkel kapcsolatos fogyasztói

véleményeket tartalmazza. A Philips elhatárolja magát

a vásárlók által ebben a fejezetben megadott

tartalmaktól, következésképpen az itt található, a

termék használatával kapcsolatos bármely műszaki

információ és/vagy tanács nem minősül a Philips által

kiadott hivatalos információnak.
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