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Technické specifikace
• Doba ohřevu: 8 - 15 (doma - auto) minuta(y)
• Třída bezpečnosti: Třída 2

Pohodlí
• Automatické vypnutí
• Vhodný pro všechny lahve: Všechny dětské lahve 

a typy sklenic
• Indikátor zapnutí
• Kontrolka připravenosti

Příslušenství
• Uživatelský manuál

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 220 - 240, adaptér do auta 12 V
• Spotřeba elektrické energie: 80/90 W
•
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