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Kõik, mida vajate oma beebile toidu valmistamiseks
kõik pudelid ja toidunõud on nüüd steriilsed ja ohutud

Kõik, mida vajate, et valmistada oma beebile kiirelt ja lihtsalt toitu. Võite end kindlalt tunda, et kõik pudelid ja

toidunõud on steriilsed ja ohutud.

Kiire ja lihtne toiduvalmistamine

Klõpshaaval temperatuuri seadistamine

Pudelite ja nõude tõstja

Sobib kõikidele pudelitele ja nõudele

Beebi toit ei ole kunagi liiga kuum

Beebi toit ei ole kunagi liiga kuum

Temperatuuri reguleerimissüsteem

Ohutu jahe korpus tänu kahekordsele isolatsioonile

Astmeline temperatuuri reguleerimine

Kiire ja usaldusväärne steriliseerimine

Mugav steriliseeraator kasutamiseks mikrolaineahjus

Steriliseerib kuni 6 tavalist pudelit ja 4 laia kaelaga pudelit.

Ei vaja kemikaale

Tapab kõik majapidamises leiduvad bakterid minutitega kraanivee abil



Toidu valmistamise stardipakk SCF230/00

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Temperatuuri reguleerimissüsteem

Uusim kuumutamistehnoloogia, mis sisaldab

PTC-kütteelementi ja kaht sensorit, tagab, et

kannus olev vesi saavutab kiiresti ideaalse

temperatuuri, ja hoiab seda ohutul tasemel,

mis ei põleta beebi suud liiga kuuma toidu või

piimaga.

Ülekuumenemiskaitse

Et ära hoida beebi suu kogemata põletamise

oht, tagab automaatne väljalülitus, et toit ei

muutu liiga kuumaks.

PTC-kütteelement

Et ära hoida beebi suu kogemata põletamise

oht, tagab automaatne väljalülitus, et toit ei

muutu liiga kuumaks.

Kahekordne isolatsioon

Teie ohutusele ja mugavusele mõeldes on

kahekordse isolatsiooniga pudelisoojendaja

mõeldud kasutamiseks igas toas teie majas,

mitte ainult neis, kus on maandatud

pistikupesa. Puuduvad katmata metallosad,

mis võivad voolu alla sattuda.

Mikrolainetega steriliseerimine

Anumas oleva vee kuumutamisega

mikrolaineahjus üle 95 kraadi tagate kahjulike

bakterite ja mikroobide ohutu hävitamise.

Desinfitseerib põhjalikult

Kaitske vastsündinut kõigi majapidamises

leiduvate kahjulike bakterite ja mikroobide

eest, desinfitseerides lutipudeleid, pudelilutte,

tavalisi lutte ja väikesi plastlelusid.

Mahutab 4–6 pudelit

Sterilisaatori kasutusmugavus tähendab seda,

et desinfitseeritud pudelid on valmis, kui te

neid vajate. See tähendab kogu päeva

toidukordadeks vajalike pudelite mahutamist

sterilisaatorisse ühe korraga.

Ei vaja kemikaale

Kemikaalide jäägid beebitoidus on kui

õudusunenägu. Seepärast kasutatakse

steriliseerimisel väga kuuma auru.

Pudelite ja nõude tõstja

Isegi lühikesi pudeleid ja nõusid saab

pudelisoojendajast lihtsalt eemaldada tänu

käepärasele tõstesangale.

Klõpshaaval temperatuuri seadistamine

Tänu klõpshaaval temperatuuri seadistamisele

võite reguleerida seadistust vastavalt erinevat

tüüpi toitudele ning pudelitele ja nõudele,

mida soovite soojendada.

Sobib kõikidele pudelitele ja nõudele

Toode on disainitud nii, et sellesse mahuvad

igasuguse kuju ja suurusega pudelid ja nõud.

Mugavus

Power on indication

Tehnilised andmed

Kuumenemisaeg: 8–10 minut(it)

Ohutusklass: Klass 2

Mugavus

Automaatne väljalülitus

Sobib kõikidele pudelitele: Kõik lutipudelid ja

nõud

Kasutusvalmiduse näidik

Võimsus

Pudelisoojendaja: 220/240 V

Tehnilised andmed

Steriliseerimisaeg: 8–12 minut(it)
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