
Set de termometre
digitale

SCH530/86

Măsurarea facilă şi sigură a temperaturii

Suzetă cu termometru digital pentru măsurarea uşoară şi precisă.

Măsurători rapide şi fiabile

Termometru digital pentru măsurarea uşoară şi precisă.

Măsurare rapidă şi precisă a temperaturii, în câteva secunde

Comoditate pentru dvs. şi copilul dvs.

Profil special, neiritant previne iritarea pielii

Concepută special pentru nou-născuţi

Include o suzetă pentru nou-născuţi

Siguranţa copilului

Permite sterilizarea fără a deteriora componentele electronice

Tetină care poate fi sterilizată sau fiartă



Set de termometre digitale SCH530/86

Repere Specificaţii

Termometru digital

Termometru digital rapid, sigur şi precis pentru

măsurarea temperaturii copilului

Măsoară temperatura rapid

Niciodată prea cald sau prea rece -

Termometrul digital vă va informa dacă laptele

are temperatura potrivită. Nu mai trebuie să

ghiciţi temperatura. Este excelent şi pentru a

verifica dacă laptele este suficient de cald

după ce aţi luat o scurtă pauză în cursul mesei.

Profil special, neiritant al suzetei

Profilul special permite circulaţia aerului sub

tetină, evitând iritarea pielii sensibile a

copilului.

Tetină din silicon

Tetina de silicon cu formă specială este

special concepută pentru a se adapta la gura

copilului şi a nu-i afecta dezvoltarea naturală.

Utilizaţi-o cu încredere pentru liniştirea

copilului.

Componente electronice detaşabile

După detaşarea componentelor electronice de

măsurare a temperaturii, puteţi steriliza sau

fierbe în siguranţă porţiunile cu care copilul

poate intra în contact.

Sterilizarea tetinei

Graţie materialului special, puteţi steriliza

tetina într-un cuptor cu microunde, într-un

sterilizator electric sau prin fierbere, fără a o

deteriora.

Specificaţii tehnice

Interval temperatură de funcţionare: 32-

44 °C

Precizie: 36,5-39,0 C: +/-0,1 C °C

Durată măsurare: 10 s

Confort

Oprire automată

Indicator Ready

Vârf flexibil

Adecvat pentru nou-născuţi

Accesorii

Baterie

Manual de utilizare

Alimentare

Tip baterie: LR41

Număr de baterii: 2

Durată de funcţionare cu baterii: 200 ore

Detaşabil/înlocuibil
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