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Especificações Técnicas
• Potência: 250 W

Comodidade
• Desligar automático
• Adequado a todos os biberões: Todos os tipos de 

biberões e boiões
• Tempo de aquecimento (até 37 ºC): 3 minuto(s)
• Indicador de ligado
• Indicador de pronto

Acessórios
• Manual do Utilizador
•
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