
Zestaw elektronicznych
termometrów dla dziecka

SCH530/86

Wygodny i niezawodny pomiar temperatury

Elektroniczny termometr ze smoczkiem zapewnia wygodny i dokładny pomiar temperatury.

Szybki i niezawodny pomiar

Elektroniczny termometr zapewnia wygodny i dokładny pomiar temperatury.

Szybki i niezawodny pomiar temperatury

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

Wklęsła osłonka smoczka zapobiega podrażnieniom skóry

Zaprojektowany specjalnie dla noworodków

W zestawie jest smoczek w rozmiarze odpowiednim dla noworodka

Bezpieczeństwo dla Twojego dziecka

Umożliwia gotowanie lub sterylizowanie bez uszkodzenia elektroniki

Smoczek można sterylizować i wygotowywać



Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka SCH530/86

Zalety Dane techniczne

Elektroniczny termometr

Szybki, niezawodny i precyzyjny elektroniczny

termometr do pomiaru temperatury ciała

dziecka.

Błyskawiczny pomiar

Nigdy za gorące, nigdy za zimne —

elektroniczny termometr wskaże, czy mleko lub

pokarm są odpowiednie do podania.

Umożliwia on precyzyjny pomiar temperatury

butelek lub słoików, doskonale ułatwiając

sprawdzenie, czy po krótkiej przerwie w

karmieniu jedzenie jest wciąż wystarczająco

ciepłe.

Osłona z wgłębieniami na smoczku

Dzięki wgłębieniom powietrze swobodnie

przepływa za smoczkiem, co chroni wrażliwą

skórę dziecka przed podrażnieniem.

Silikonowy smoczek

Silikonowy smoczek o specjalnym kształcie

został tak zaprojektowany, aby pasował do ust

dziecka i nie przeszkadzał w naturalnym

rozwoju. Można go bez obaw stosować do

uspokajania dziecka.

Odłączane elementy elektroniczne

Po odłączeniu od smoczka delikatnych

układów elektronicznych pomiaru temperatury

można bezpiecznie sterylizować lub

wygotowywać tę część, z którą ma styczność

dziecko.

Sterylizowany smoczek

Dzięki specjalnemu materiałowi smoczek

można bezpiecznie sterylizować w kuchence

mikrofalowej lub sterylizatorze elektrycznym

albo wygotowywać, nie uszkadzając go.

Dane techniczne

Zakres temperatur eksploatacji: 32-44 °C

Dokładność: 36,5-39,0 C; +/-0,1 C °C

Czas pomiaru: 10 s

Udogodnienia

Automatyczne wyłączanie

Wskaźnik gotowości

Elastyczna końcówka

Odpowiedni dla noworodków

Akcesoria

Akumulator

Instrukcja obsługi

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: LR41

Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:

200 godzin

Usuwalne/wymienne
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