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Kasutamiseks nii kodus kui ka autos
komplektis on spetsiaalne autoadapter

Teie beebi piima ja toidu õige temperatuur on beebi tervise ja heaolu jaoks väga oluline.

Autoadapter

Autoadapter

Kiire ja lihtne toiduvalmistamine

Klõpshaaval temperatuuri seadistamine

Pudelite ja nõude tõstja
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Astmeline temperatuuri reguleerimine



Lutipudeli soojendaja SCF215/86

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Autoadapter

Autoadapteriga pudelisoojendaja, mis

võimaldab soojendada beebitoitu autos. Sel

viisil saate kinni pidada oma lapse

toitmistsüklist ja -rutiinist isegi reisil olles.

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.

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.

Võimsus

Toiteallikas: 220–240, autoadapter 12 V

Võimsustarve: 80/90 W

Mugavus

Power on indication

Tarvikud

Kasutusjuhend

Tehnilised andmed

Kuumenemisaeg: 8–15 (kodus, autos) minut(it)

Ohutusklass: Klass 2

Mugavus

Automaatne väljalülitus

Sobib kõikidele pudelitele: Kõik lutipudelid ja

nõud

Kasutusvalmiduse näidik
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