
ρέσκα και υγιεινά
Φ
Η προετοιµα

αποστειρώνο

της τροφής.

Βρεφι
• Σύστ
• Η τρ
• Σταδ

Γρήγο
• Σκοτ
• Απο
• Χωρ
• Κατά

Υγιειν
• Βέλτ

Γρήγο
• Από
• Ζεσ
• Μαγ
σία υγιεινού φαγητού για το µωρό σας είναι πολύ σηµαντική και ξεκινά 

ντας µπιµπερό και θήλαστρα και εξασφαλίζοντας την ιδανική θερµοκρασία 

κή τροφή πάντα στη σωστή θερµοκρασία
ηµα ελέγχου θερµοκρασίας
οφή του µωρού δεν ζεσταίνεται ποτέ υπερβολικά
ιακός έλεγχος θερµοκρασίας

ρη & αξιόπιστη αποστείρωση
ώνει όλα τα βακτήρια του σπιτιού µέσα σε µερικά λεπτά, µε χρήση νερού βρύσης
στειρώνει έως 6 κανονικά µπιµπερό και 4 µπουκάλια µε φαρδύ λαιµό
ίς χρήση χηµικών
λληλο για την αποστείρωση µικρών πλαστικών παιχνιδιών

ή βρεφική τροφή
ιστη διατήρηση των βιταµινών

ρη και εύκολη προετοιµασία τροφής
ψυξη κατεψυγµένης βρεφικής τροφής
ταίνει γρήγορα τα µπιµπερό και τα δοχεία στην τέλεια θερµοκρασία.
ειρεύει στον ατµό όλα τα φρούτα και τα λαχανικά
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Ευκολία
• Αυτόµατος τερµατισµός λειτουργίας
• Κατάλληλο για όλα τα µπιµπερό: Για όλους τους 

τύπους µπιµπερό και βάζων
• Αυτόµατη δροµολόγηση ηχητικού σήµατος

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως

Ισχύς
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 220-240 V
•

Συνδυασµός συσκευών 3-σε-1
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Κύρια ση
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. Και χάρη σ
δεν ανησυχ

ει όλα τα 
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φή, θα µπορ
ι φρούτα στ
αι τα θρεπτ
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νητο µωρό σας από τα βλαβερά 
του σπιτιού, αποστειρώνοντας 
ιπίλες και µικρά πλαστικά 

 τροφής
 είδους βρεφική τροφή που έχετε 
ν κατάψυξη. Με αυτόν τον τρόπο 
εφική τροφή όποτε τη χρειάζεται 

σία σε 5 λεπτά.
µπιµπερό ζεσταίνει αξιόπιστα τα 
 στην ιδανική θερµοκρασία 
επτών, ώστε όταν το µωρό σας 
ται να περιµένει πολύ ώρα για το 
την πρωτοποριακή τεχνολογία 
είτε µήπως κάψετε το στόµα του 

λαχανικά στον ατµό
ωρό σας θα αρχίσει να τρώει 
είτε να του ετοιµάσετε υγιεινά 
ον ατµό τα οποία θα διατηρούν τις 
ικά συστατικά τους.
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