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Vše, co potřebujete k přípravě kojenecké stravy,
všechny lahve a ostatní nádoby jsou teď bezpečné a sterilní

Vše, co potřebujete k rychlé a spolehlivé přípravě stravy pro své dítě, navíc s jistotou, že lahve a ostatní nádoby

budou sterilní a bezpečné.

Rychlá a snadná příprava jídla

Přesné nastavení teploty

Zdvihací rukojeť pro lahve a sklenice.

Vhodný pro všechny typy lahví a sklenic

Dětská strava nebude nikdy moc horká

Jídlo dítěte se nikdy neohřeje příliš

Systém kontroly teploty

Bezpečná chladná stěna díky dvojité izolaci

Odstupňovaná kontrola teploty

Rychlá a spolehlivá sterilizace

Praktický sterilizátor pro použití v mikrovlnné troubě

Možnost sterilizace až 6 běžných lahví nebo 4 lahví s širokým hrdlem

Není třeba žádných chemikálií

Zahubí všechny domácí bakterie během několika minut pomocí vody z vodovodu.



Základní sada pro výživu SCF230/00

Přednosti Specifikace

Systém kontroly teploty

Nejnovější ohřívací technologie obsahuje

topné těleso PTC a dva senzory. Zajišťuje, že

voda v nádobce rychle dosáhne ideální teploty

a udrží ji na bezpečné úrovni, takže nedojde

k popálení úst dítěte jídlem, které je příliš

horké.

Ochrana přehřátí

Aby se předešlo nebezpečí popálení úst dítěte,

automatický vypínač zajistí, aby jídlo nebylo

příliš horké.

Topné těleso PTC

Aby se předešlo nebezpečí popálení úst dítěte,

automatický vypínač zajistí, aby jídlo nebylo

příliš horké.

Dvojitá izolace

Ohřívač lahví s dvojitou izolací je navržen s

ohledem na vaši bezpečnost a pohodlí k

použití v každém pokoji v domě, nejen tam,

kde je k dispozici uzemněná síťová zásuvka.

Nejsou zde žádné odhalené kovové části, které

by mohly být pod proudem.

Mikrovlnná sterilizace

Ohřevem vody v nádobě umístěné v

mikrovlnné troubě nad 95 °C zajistíte

bezpečnou likvidaci škodlivých bakterií a

mikrobů.

Kompletní dezinfekce

Chraňte své dítě před škodlivými domácími

bakteriemi a zárodky pomocí dezinfekce lahví,

dudlíků a malých plastových hraček.

Pojme 4 - 6 lahví

Pohodlné použití sterilizátoru znamená, že

máte připraveny dezinfikované lahve, kdykoli

je potřebujete. To znamená, že všechny lahve,

které potřebujete na jeden den, se vejdou do

jednoho sterilizátoru najednou.

Není třeba žádných chemikálií

Zbytky chemikálií v dětském jídle jsou noční

můra, na kterou by se mělo pamatovat. Proto

se provádí sterilizace pomocí velmi horké páry.

Zdvihací rukojeť pro lahve a sklenice.

Díky důmyslné rukojeti lze z ohřívače lahví

snadno vyjmout i malé a nízké lahve a nádoby.

Přesné nastavení teploty

Pomocí přesného nastavení teploty můžete

teplotu nastavit tak, aby vyhovovala různým

typům stravy, lahví a nádob, které budete

ohřívat.

Vhodný pro všechny typy lahví a sklenic

Výrobek je navržen tak, aby byl vhodný pro

všechny velikosti a tvary lahví a sklenic.

Pohodlí

Power on indication: Ano

Technické údaje

Doba ohřevu: 8–10 minuta(y)

Třída bezpečnosti: Třída 2

Pohodlí

Automatické vypnutí: Ano

Vhodný pro všechny lahve: Všechny dětské

lahve a typy sklenic

Kontrolka připravenosti: Ano

Spotřeba

Ohřívač lahví: 220/240 V

Technické údaje

Doba sterilizace: 8–12 minuta(y)
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