
 

Komplet za otroško
nego

 
Vse za osnovno otroško nego

Popoln komplet

Za fantke in punčke

 

SCH400/30

Moj prvi komplet za otroško nego
Vse za osnovno otroško nego v enem popolnem kompletu

S kompletom za otroško nego SCH400 lahko najbolje poskrbite za malčka.

Kompaktni komplet vsebuje natančen in udoben digitalni termometer za hitro

merjenje temperature, nosni aspirator z mehko konico, prstno zobno ščetko,

komplet za nego nohtov in las.

10 predmetov za osnovno otroško nego

Digitalni termometer s profesionalno natančnostjo*

Nosni aspirator z mehko in upogljivo konico

Prstna zobna ščetka

Komplet za nego nohtov in las

Kompaktna torbica je idealna za potovanja

Kompakten in priročen komplet

Popolno darilo



Komplet za otroško nego SCH400/30

Značilnosti Specifikacije

Digitalni termometer

Hitro, udobno in natančno izmerite dojenčkovo

temperaturo. Digitalni termometer ponuja

profesionalno natančnost*, upogljiva konica pa

zagotavlja izjemno udobje za vas in vašega

dojenčka.

Kompaktna in priročna torba

Priročna torba omogoča prostor za dodatne

izdelke za otroško nego, hkrati pa je kompaktna

in priročna za na pot. Idealna za na pot in jasli.

Nosni aspirator

Nosni aspirator pomaga odpreti dojenčkove

dihalne poti za njegovo boljše počutje in

spanje.

Prstna zobna ščetka

Za nežno masažo dojenčkovih dlesni ali zob.

Komplet za nego nohtov in las

Popoln komplet za nego nohtov vsebuje škarje

z zaokroženimi konicami, ščipalec za nohte in

tri pilice za nohte. Komplet za nego las pa

vsebuje glavnik z zaokroženimi konicami in

mehko krtačo za lase.

Darilo

Popolno darilo za vse (novopečene) starše.

 

Stopnje razvoja

Stopnja: Vse stopnje

Tehnične specifikacije

Baterija: 1,55 V baterija DC (LR41)

Tehnične specifikacije

Natančnost: ± 0,1 °C za razpon od 35 °C do

42°C

Skladnost: Skladno z direktivo 93/42/EGS o

medicinskih pripomočkih

Območje merjenja: Od 35 °C do 42,9 °C

Življenjska doba baterije: &gt; 100 ur

delovanja

Logistični podatki

Dimenzije škatle F (Š x V x G): 117 x 174,5 x

51 mm

Spol

Za: fantke in punčke

* * ±0,1°C med 35 °C in 42 °C pri temperaturi prostora 22 °C

* V tem razdelku so izražena mnenja strank o izdelku.

Philips se distancira od vsebine, ki so jo v razdelku

vnesle stranke, in posledično tukaj navedi tehnični

podatki in/ali nasveti o uporabi izdelka ne predstavljajo

uradnih Philipsovih informacij.
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