
Digitale
thermometerset

SCH530/87

Eenvoudige en betrouwbare

temperatuurmeting
Neem de temperatuur van je kindje eenvoudig en nauwkeurig op met een digitale speenthermometer.

Snelle, nauwkeurige metingen

Digitale thermometer voor eenvoudige en nauwkeurige metingen

Snelle en betrouwbare temperatuurmeting binnen enkele seconden

Gemak voor jou en je baby

Schild met nopjes voorkomt irritatie van de huid

Speciaal ontworpen voor pasgeboren baby's

Inclusief fopspeen die klein genoeg is voor een pasgeborene

De veiligheid van je baby

Zo kun je koken of steriliseren zonder de elektronica te beschadigen

Speen kan worden gesteriliseerd of uitgekookt



Digitale thermometerset SCH530/87

Kenmerken Specificaties

Digitale lichaamsthermometer

Snelle, betrouwbare en nauwkeurige digitale

thermometer voor het meten van de

temperatuur bij je baby.

Meten binnen enkele seconden

Nooit te heet, nooit te koud. Met de digitale

thermometer weet je snel of het veilig is de

melk of het voedsel te eten of drinken. Je hoeft

nooit meer te raden naar de temperatuur van

opgewarmde flessen of potjes en het is een

handig apparaat om te controleren of het

voedsel nog warm genoeg is, als je tijdens het

voeden een pauze hebt genomen.

Speen met schild met nopjes

De gaatjes zorgen ervoor dat er lucht achter de

speen kan komen, om de gevoelige huid van

je baby te beschermen tegen irritatie.

Siliconenspeen

De speciaal gevormde siliconenspeen is

speciaal ontworpen voor de mond van je baby

en zal de natuurlijke ontwikkeling niet

hinderen. Je kunt de speen met een gerust hart

gebruiken om je baby te kalmeren.

Verwijderbare elektronica

Door de gevoelige elektronica voor

temperatuurmeting van de speen te

verwijderen, kun je de delen waarmee je baby

in contact komt veilig steriliseren of koken.

Speen steriliseren

Dankzij het speciale materiaal kun je de speen

veilig steriliseren in de magnetron of

elektrische sterilisator en de speen koken

zonder deze te beschadigen.

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 32 - 44 °C

Nauwkeurigheid: 36,5 - 39,0 °C: +/-0,1 °C °C

Metingstijd: 10 s

Gemak

Automatische uitschakeling

Gebruiksklaar-indicatielampje

Flexibel uiteinde

Geschikt voor pasgeborenen

Accessoires

Batterij

Gebruiksaanwijzing

Vermogen

Batterijtype: LR41

Aantal batterijen: 2

Gebruikstijd van accu: 200 uur

Afneembaar/vervangbaar
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