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Product Picture

SCH400/30

Mój pierwszy zestaw do pielęgnacji dziecka
Wszystko, co potrzebne do pielęgnacji dziecka w jednym zestawie

Dzięki naszemu zestawowi SCH400 możesz zapewnić swojemu maluchowi najlepszą pielęgnację. Kompaktowy

zestaw zawiera dokładny, wygodny w użyciu i szybki elektroniczny termometr oraz aspirator do nosa z miękką

końcówką, nakładkę na palec do czyszczenia zębów, a także zestawy do pielęgnacji paznokci i włosów.

10 produktów niezbędnych do pielęgnacji dziecka

Elektroniczny termometr o profesjonalnej dokładności*

Aspirator do nosa z miękką, elastyczną końcówką

Nakładka na palec do czyszczenia zębów

Zestawy do pielęgnacji paznokci i włosów

Kompaktowe etui przydatne podczas podróży

Kompaktowy i uporządkowany zestaw

Idealny upominek



Zestaw do pielęgnacji dziecka SCH400/30

Zalety Dane techniczne

Elektroniczny termometr

Zmierzysz dziecku temperaturę w szybki,

wygodny i dokładny sposób. Elektroniczny

termometr zapewnia profesjonalną

dokładność*, a jego elastyczna końcówka

gwarantuje dodatkową wygodę Tobie i dziecku.

Kompaktowy i uporządkowany

Uporządkowany zestaw zapewnia miejsce na

dodatkowe produkty do pielęgnacji dziecka.

Jednocześnie ma niewielkie wymiary i można

go wygodnie zabrać ze sobą — doskonale

sprawdza się podczas opieki nad dzieckiem w

podróży.

Aspirator do nosa

Aspirator do nosa pomaga oczyścić drogi

oddechowe dziecka, co poprawia jego

samopoczucie i zapewnia lepszy sen.

Nakładka na palec do czyszczenia zębów

Delikatnie masuje dziąsła i zęby dziecka.

Zestawy do pielęgnacji paznokci i włosów

Pełny zestaw do pielęgnacji paznokci zawiera

nożyczki z zaokrąglonymi końcami, cążki i trzy

pilniczki. Z kolei zestaw do pielęgnacji włosów

obejmuje grzebień z zaokrąglonymi ząbkami i

miękką szczotkę do włosów.

Upominek

Idealny upominek dla wszystkich

debiutujących rodziców.

Etapy rozwoju

Etap: Wszystkie etapy

Dane techniczne

Bateria: Bateria 1,55 V DC (LR41)

Dane techniczne

Dokładność: ± 0,1°C w zakresie od 35 do 42°C

Zgodność: Zgodność z dyrektywą

MDD93/42/EWG

Zakres pomiaru: Od 35 do 42,9°C

Żywotność baterii: &gt; 100 godzin działania

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego

(S x W x G): 117 x 174,5 x 51 mm

Płeć

Dla: Chłopiec i dziewczynka

 

* * ± 0,1°C w zakresie od 35 do 42°C w temperaturze

pokojowej 22°C

* Ten punkt zawiera opinie konsumentów na temat

produktu. Firma Philips nie bierze odpowiedzialności za

treści wprowadzone przez konsumentów w tej sekcji, w

związku z czym wszelkie informacje i/lub porady

techniczne dotyczące użytkowania produktu nie

stanowią oficjalnych danych firmy Philips.
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