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Floare albastră

 

Product Picture

SCH550/20

Temperatură precisă
Termometrul pentru copii pluteşte în apă

Termometrul digital pentru baie şi dormitor Philips Avent are un dublu rol, fiind un mod convenabil de a

monitoriza temperatura atât în camera copilului, cât şi la băiţă. În plus, a fost conceput ca o jucărie sigură şi

distractivă şi a fost testat în acest sens.

Măsurători rapide şi fiabile

Citirea temperaturii exacte în baie şi în dormitor

O jucărie sigură

Respectă toate standardele relevante pentru jucării

Pluteşte în apă

Sigur şi distractiv



Termometru pt. cameră şi baie pt. copii SCH550/20

Repere Specificaţii

Citirea temperaturii exacte în baie şi în

dormitor

Termometrul digital pentru baie şi cameră îţi

permite să stabileşti cu uşurinţă temperatura

ideală din baia sau camera copilului.

Bebeluşul tău se va simţi cel mai confortabil în

baie dacă temperatura apei se situează între

36,5 °C şi 38 °C. O temperatură de 39 °C sau

mai mare este prea fierbinte, iar copilul tău s-

ar putea opări! În timpul somnului, nou-

născuţii se simt cel mai confortabil la o

temperatură a camerei de aproximativ 18 °C.

Respectă toate standardele relevante pentru

jucării

Produsele au fost testate riguros din punctul de

vedere al standardelor, pentru a verifica dacă

sunt complet sigure.

Pluteşte în apă

Pluteşte în apă

Sigur şi distractiv

Proiectat ca o jucărie sigură şi distractivă cu

care copiii de orice vârstă să se poată juca

atunci când fac baie.

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 luni, 6 - 12 luni

Putere

Tip baterie: LR44

Număr de baterii: 2

Detaşabil/înlocuibil

Specificaţii tehnice

Interval temperatură de funcţionare: 10-

45 °C

Conform: EN 71, standardul tehnic ASTM

F963-96a

Accesorii

Manual de utilizare

Specificaţii tehnice

Precizie: +/-1 °C
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