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Proaspăt şi sănătos
Prepararea unor alimente sănătoase pentru copilul dvs. este vitală, iar aceasta începe cu sterilizarea

biberoanelor şi tetinelor şi cu încălzirea alimentelor la temperatura potrivită.

Pregătire rapidă şi facilă a alimentelor

Dezgheaţă hrana pentru copii

Încălzeşte sticle şi recipiente pentru a ajunge la o temperatură perfectă

Prepară la abur toate fructele şi legumele

Compatibil cu toate tipurile de biberoane şi borcane

Masa copilului dvs. nu este fierbinte niciodată

Mâncarea copilului nu este niciodată fierbinte

Sistem de control al temperaturii

Control al temperaturii gradual

Sterilizare rapidă şi sigură

Sterilizează până la 6 biberoane obişnuite sau 4 biberoane cu gât larg

Nu este necesar niciun produs chimic

Distruge toate bacteriile în câteva minute utilizând apă de la robinet

Potrivit pentru sterilizarea jucăriilor mici din plastic

Hrană pentru copii sănătoasă
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Repere Specificaţii

Sistem de control al temperaturii

Acest sistem de încălzire de ultimă generaţie

încorporează un termistor PTC şi doi senzori

pentru încălzirea rapidă şi menţinerea hranei la

temperatura optimă.

Protecţie la supraîncălzire

Circuitul cu decuplare automată împiedică

supraîncălzirea mâncării, evitând opărirea

copilului.

Elemente de încălzire PTC

Circuitul cu decuplare automată împiedică

supraîncălzirea mâncării, evitând opărirea

copilului.

Dezinfectează complet

Protejaţi-vă bebeluşul de orice bacterii sau

germeni dăunători, dezinfectându-i

biberoanele, tetinele, suzetele şi jucăriile mici

din plastic.

Capacitate - 4-6 sticle

Cu ajutorul sterilizatorului aveţi la îndemână

toate biberoanele dezinfectate, atunci când

aveţi nevoie de ele. Toate biberoanele de care

aveţi nevoie într-o zi pot fi sterilizate într-o

singură etapă.

Nu este necesar niciun produs chimic

Este un coşmar să vă gândiţi la reziduurile

chimice care pot exista în mâncarea copilului.

Sterilizarea este efectuată utilizând un flux de

aer foarte fierbinte.

Sterilizează jucării mici de plastic

Dezinfectând jucăriile mici de plastic, puteţi

proteja bebeluşul de orice bacterii sau germeni

dăunători, în timp ce descoperă şi se joacă cu

jucăriile.

Păstrează toate vitaminele

Atunci când pregătiţi mâncarea copilului dvs.,

este important să păstraţi toate vitaminele care

asigură dezvoltarea corespunzătoare a

acestuia. Înăbuşirea legumelor sau a fructelor

reprezintă calea optimă de a vă asigura că

vitaminele sănătoase sunt păstrate în stare

perfectă.

Decongelarea hranei pentru copii

Decongelaţi orice alimente semipreparate

depozitate în congelator. Hrana sănătoasă

pentru copil este disponibilă, oricând este

nevoie de ea.

Temperatura perfectă în 5 minute

Acest dispozitiv încălzeşte biberoanele şi

recipientele la temperatura optimă în trei

minute, iar copilul nu trebuie să aştepte prea

mult atunci când îi este foame. Datorită acestei

tehnici inovatoare de încălzire, nu mai trebuie

vă îngrijoraţi că aţi încălzit biberonul prea tare.

Prepară la abur toate legumele

De îndată ce copilul începe să mănânce

alimente solide, puteţi prepara o hrană

sănătoasă la abur, păstrând vitaminele şi

calităţile nutritive ale alimentelor.

Compatibil cu toate tipurile de biberoane şi

borcane

Produsul este conceput pentru a corespunde

recipientelor de toate dimensiunile şi formele.

Putere

Power supply: 220-240 V

Accesorii

Manual de utilizare

Confort

Oprire automată de siguranţă

Pentru toate recipientele: Toate tipurile de

biberoane şi recipiente

Confort

Dirijare automată semnal audio
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