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Комплект за приготвяне 
на храни "3 в 1"

SCF280
Прясно и здравословно

Приготовянето на здравословна храна за вашето бебе е жизнена необходимост и 
започва със стерилизирането на бутилките и бибероните и с осигуряването 
наточната температура на храната.

Храната на бебето никога не е прекалено гореща
• Система за регулиране на температурата
• Храната на бебето никога не става прекалено гореща
• Градуиран регулатор на температурата

Бързо и надеждно стерилизиране
• Убива всички домашни бактерии за минути с помощта на чешмяна вода
• Стерилизира до 6 обикновени бутилки и 4 бутилки с широко гърло
• Не са необходими химикали
• Удобен за стерилизиране на малки пластмасови играчки

Здравословна бебешка храна
• Оптимално запазване на витамините

Бързо и лесно приготвяне на храната
• Размразява замразени бебешки храни
• Бързо подгрява бутилки и буркани до идеалната температура
• Задушава на пара всякакви плодове и зеленчуци



 Дезинфектира напълно
Защитава новороденото от всички вредни 
домашни бактерии или микроорганизми, като 
дезинфекцира неговите шишета, биберони, 
залъгалки и малки пластмасови играчки.

Размразяване на бебешки храни
Удобен за размразяване на всякаква бебешка 
храна, която сте приготвили предварително и сте 
запазили във фризера. Това значи, че може да 
разполагате с готова здравословна храна за 
детето си винаги когато бебето огладнее.

Идеалната температура за 5 мин.
Този уред за подгряване надеждно затопля 
шишета и буркани точно до необходимата 
температура за три минути и гарантира, че вашето 
гладно бебе няма да чака дълго за храната си. 
Освен това няма вече да се безпокоите, че може 
да си опари устата, благодарение на модерната 
технология на подгряване.

Задушава на пара всякакви зеленчуци
Щом вашето бебе започне да яде твърда храна, 
може да приготвите на пара здравословна 
плодова и зеленчукова храна, запазвайки 
витамините и хранителните й качества.
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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
• Захранващ блок: 220-240 V
•
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