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 и надеждно стерилизиране
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 и лесно приготвяне на храната
разява замразени бебешки храни
о подгрява бутилки и буркани до идеалната температура
шава на пара всякакви плодове и зеленчуци
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Удобство
• Автоматично изключване
• Става за всички шишета: Всички видове 

бебешки шишета и буркани
• Автоматично пренасочване на аудиосигнала

Аксесоари
• Ръководство за потребителя

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V
•

Комплект за приготвяне на храни "3 в 1"
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