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Πακέτο για τα πρώτα 
ταΐσματα του μωρού

SCF230
Ό,τι χρειάζεστε για να προετοιμάσετε το γεύμα του μωρού σας,
όλα τα μπιμπερό και τα δοχεία είναι πλέον αποστειρωμένα και ασφαλή

Ό,τι χρειάζεστε για να προετοιμάσετε γρήγορα και σίγουρα το γεύμα του μωρού 
σας, με την πρόσθετη διασφάλιση ότι όλα τα μπιμπερό και τα δοχεία είναι 
αποστειρωμένα και ασφαλή.

Βρεφική τροφή πάντα στη σωστή θερμοκρασία
• Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
• Η τροφή του μωρού δεν ζεσταίνεται ποτέ υπερβολικά
• Σταδιακός έλεγχος θερμοκρασίας
• Ασφαλές αντιθερμικό περίβλημα χάρη στη διπλή μόνωση

Γρήγορη & αξιόπιστη αποστείρωση
• Πρακτικός αποστειρωτής για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων
• Σκοτώνει όλα τα βακτήρια του σπιτιού μέσα σε μερικά λεπτά, με χρήση νερού βρύσης
• Αποστειρώνει έως 6 κανονικά μπιμπερό και 4 μπουκάλια με φαρδύ λαιμό
• Χωρίς χρήση χημικών

Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία τροφής
• Ανυψωτήρας μπιμπερό και δοχείων
• Βαθμιαία ρύθμιση θερμοκρασίας
• Κατάλληλο για όλα τα μπιμπερό και βαζάκια



 Προστασία από υπερθέρμανση
Για να μην κάψετε το στόμα του μωρού σας κατά 
λάθος, ο αυτόματος διακόπτης απενεργοποίησης 
εξασφαλίζει ότι η τροφή δεν θα ζεσταθεί 
υπερβολικά.

Στοιχείο θέρμανσης PTC
Για να μην κάψετε το στόμα του μωρού σας κατά 
λάθος, ο αυτόματος διακόπτης απενεργοποίησης 
εξασφαλίζει ότι η τροφή δεν θα ζεσταθεί 
υπερβολικά.

Διπλή μόνωση
Ο θερμαντήρας μπιμπερό διπλής μόνωσης είναι 
σχεδιασμένος για χρήση σε κάθε δωμάτιο του 
σπιτιού και όχι μόνο όπου υπάρχει γειωμένη 
ηλεκτρική πρίζα.

Πλήρης αποστείρωση
Προστατεύει το νεογέννητο μωρό σας από τα 
βλαβερά βακτήρια και μικρόβια του σπιτιού, 
αποστειρώνοντας μπιμπερό, θήλαστρα, πιπίλες 
και μικρά πλαστικά παιχνίδια.

Χωράει 4-6 μπιμπερό
Η πρακτική χρήση του αποστειρωτή σημαίνει ότι 
τα μπιμπερό που έχετε αποστειρώσει είναι έτοιμα 
για χρήση όταν τα χρειάζεστε. Μπορείτε δηλαδή 
να βάλετε ταυτόχρονα στον αποστειρωτή όλα τα 
μπιμπερό που χρειάζονται για το τάισμα μιας 
ημέρας.

Χωρίς χρήση χημικών
Η σκέψη και μόνο των χημικών κατάλοιπων στη 
βρεφική τροφή είναι τρομακτική. Επομένως η 
αποστείρωση γίνεται με τη χρήση πολύ καυτού 
ατμού.

Κατάλληλο για όλα τα μπιμπερό και 
βαζάκια
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη και σχήματα 
μπιμπερό και βάζων.
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Τεχνικές προδιαγραφές
• Χρόνος θέρμανσης: 8-10 λεπτό(ά)
• Χρόνος αποστείρωσης: 8-12 λεπτό(ά)
• Ταξινόμηση ασφάλειας: Class 2

Ευκολία
• Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

• Κατάλληλο για όλα τα μπιμπερό: Για όλους τους 
τύπους μπιμπερό και βάζων

• Ένδειξη λειτουργίας
• Ένδειξη ετοιμότητας

Ρεύμα
• Θερμαντήρας μπιμπερό: 220/240 V
•

Προδιαγραφές
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