
Digitalt
termometersett

SCH530/86

Enkel og pålitelig temperaturmåling

Digital termometersmokk for enkel og nøyaktig måling.

Rask og pålitelig måling

Digitalt termometer for enkel og nøyaktig måling.

Rask og pålitelig temperaturmåling i løpet av sekunder

Praktisk for deg og babyen

Plate med fordypninger forhindrer hudirritasjon

Utviklet spesielt for nyfødte babyer

Inkluderer en smokk for nyfødte

Babyens sikkerhet

Gjør at du kan koke eller sterilisere uten å ødelegge elektronikken

Smokk som kan steriliseres eller kokes



Digitalt termometersett SCH530/86

Høydepunkter Spesifikasjoner

Digitalt kroppstermometer

Raskt, pålitelig og nøyaktig digitalt termometer

for å måle babyens temperatur.

Måling i løpet av sekunder

Aldri for varm, aldri for kald – det digitale

termometeret forteller deg raskt om det er trygt

å drikke melken eller spise maten. Du trenger

ikke lenger gjette deg til om flasken eller

glasset er passe varmt, og det er en fin metode

for å sjekke om maten fremdeles er varm nok

etter at du har tatt en pause i matingen.

Plate med fordypninger på smokken

Fordypninger gjør at det kommer luft til bak

smokken for å beskytte den sensitive huden til

babyen mot irritasjon.

Silikonsmokk

Den spesielle formen på silikonsmokken er

utviklet for å passe i babyens munn, og den

påvirker ikke den naturlige utviklingen. Du kan

trygt bruke den til å berolige babyen.

Avtakbar elektronikk

Ved å ta den sensitive elektronikken som måler

temperaturen av smokken, kan du sikkert

sterilisere eller koke den delen som kommer i

kontakt med babyen.

Steriliser smokken

Takket være det spesielle materialet kan du

sterilisere smokken i en mikrobølgeovn eller

elektrisk steriliseringsenhet, eller koke den

uten at smokken tar skade av det.

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for drift: 32–44 °C

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

Måletid: 10 sek

Anvendelighet

Automatisk avslåing

Klar-indikator

Fleksibel tupp

Passer til nyfødte

Tilbehør

Batteri

Brukerhåndbok

Kraft

Batteritype: LR41

Antall batterier: 2

Driftstid på batteri: 200 time(r)

Kan fjernes/byttes
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