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Det är viktig

och nappar 

Barne
• Tem
• Barn
• Grad

Snabb
• Död
• Ster
• Inga
• Pass

Hälso
• Beva

Snabb
• Tina
• Värm
• Ång
t att du ger ditt barn hälsosam mat. Det första steget är att sterilisera flaskor 

samt att se till att maten håller rätt temperatur.

ts mat blir aldrig för varm
peraturkontrollsystem
ets mat blir aldrig för varm
erad temperaturkontroll

 och tillförlitlig sterilisering
ar alla hushållsbakterier på några minuter med kranvatten
iliserar upp till sex vanliga flaskor och fyra flaskor med vid hals
 kemikalier behövs
ar för sterilisering av små plastleksaker

sam barnmat
rar vitaminerna på bästa sätt

 och enkel tillredning av mat
r upp fryst barnmat
er snabbt upp flaskor och burkar till perfekt temperatur

kokar alla typer av frukt och grönsaker
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Bekvämlighet
• Automatisk avstängning
• Passar alla flaskor: Alla typer av nappflaskor och 

burkar
• Automatisk Audio Signal Routing

Tillbehör
• Bruksanvisning

Effekt
• Strömförsörjning: 220-240 V
•
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Produkt

Fullständ
Skydda ditt
och baciller
små plastle

Tina upp
Du kan på 
tillagat i för
har hälsosa

Perfekt t
Med den h
flaskor och 
minuter. På
länge på sin
uppvärmnin
för att barn

Ångkoka
När barnet
hälsosamm
samtidigt b
0

fördelar

ig desinfic
 nyfödda ba
 genom att 
ksaker.

 barnmat
ett praktisk
väg och lagt
m mat till h

emperatu
är tillförlitlig
burkar till e
 så sätt beh
 mat. Tack
gstekniken
et ska brän

r alla grön
 börjar äta 
a, ångkokta
evara alla v
ering
rn från skadliga hushållsbakterier 
desinficera flaskor, nappar och 

t sätt tina all barnmat som du har 
 i frysen. Det innebär att du alltid 
ands när barnet är hungrigt.

r på 5 min.
a flaskvärmaren värmer du upp 
xakt rätt temperatur inom tre 
över inte ditt hungriga barn vänta 
 vare den innovativa 
 behöver du inte heller vara orolig 
na sig i munnen.

saker
fast föda kan du tillaga 
 grönsaker och frukter, och 
itaminer och näringsämnen.
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