
Conjunto de
termómetro digital

SCH530/87

Medição da temperatura simples e fiável

Chupeta com termómetro digital para uma medição fácil e precisa.

Medições rápidas e fiáveis

Termómetro digital para uma medição fácil e precisa

Medição da temperatura rápida e segura em segundos

Comodidade para si e para o seu bebé

O escudo ondulado evita as irritações de pele

Concebida especialmente para recém-nascidos

Inclui uma chupeta de treino para um bebé recém-nascido

Segurança do bebé

Permite ferver ou esterilizar sem danificar o corpo electrónico

Tetina adequada para esterilização ou fervura



Conjunto de termómetro digital SCH530/87

Destaques Especificações

Termómetro corporal digital

Termómetro digital rápido, seguro e preciso

para medir a temperatura do bebé.

Medição em segundos

Nunca demasiado quente, nunca demasiado

frio - o termómetro digital da "temperatura

certa" informa-o rapidamente se o leite ou a

comida podem ser ingeridos em segurança. Já

não é preciso adivinhar a temperatura de

biberões e boiões e é óptimo para verificar se

a comida ainda está quente depois de fazer

uma pequena pausa na refeição.

Escudo ondulado na chupeta

O formato ondulado garante que o ar flúi por

trás da tetina para proteger a pele sensível do

bebé de irritações.

Tetina em silicone

A tetina da chupeta em silicone de design

especial foi concebida para se adaptar à boca

do seu bebé e não inibe o desenvolvimento

natural. Use-a com confiança para tranquilizar

o seu bebé.

Corpo electrónico destacável

Ao desprender o sensível corpo electrónico de

medição da temperatura da chupeta, pode

esterilizar ou ferver em segurança a parte com

que o seu bebé entra em contacto.

Tetina esterilizável

Graças ao material especial, pode esterilizar

com segurança a tetina da chupeta num

microondas, esterilizador eléctrico ou ferver

sem danificar a chupeta.

Especificações Técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:

32-44 °C

Precisão: 36,5-39,0C:+/-0,1C °C

Tempo de medição: 10 s

Comodidade

Desactivação automática

Indicador de pronto

Ponta flexível

Adequado para recém-nascidos

Acessórios

Pilha

Manual do utilizador

Alimentação

Tipo de bateria: LR41

Número de pilhas: 2

Tempo de funcionamento a pilhas:

200 hora(s)

Amovível/substituível
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