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Speciﬁkācijas

Temperatūras vadības sistēma
Jaunākajā sildīšanas tehnoloģijā ietverts PTC
sildelements un divi sensori, kas nodrošina, ka
ūdens ātri sasniedz ideālo temperatūru, un to
uztur drošā līmenī, lai neapdedzinātu mazuļa
muti ar pārāk karstu pārtiku vai pienu.
Aizsardzība pret pārkāršanu
Lai novērstu risku nejauši apdedzināt mazuļa
muti, automātiskā izslēgšanās nodrošina, ka
pārtika nav pārāk karsta.
PTC sildelements
Lai novērstu risku nejauši apdedzināt mazuļa
muti, automātiskā izslēgšanās nodrošina, ka
pārtika nav pārāk karsta.
Dubulta izolācija
Rūpējoties par jūsu drošību un ērtībām,
pudelīšu sildītājs ar dubulto izolāciju ir
izstrādāts izmantošanai jebkurā mājokļa telpā,
arī tur, kur nav pieejama zemēta strāvas
kontaktligzda. Ierīcei nav atklātu metāla detaļu,
kas var radīt strāvas triecienu.
Sterilizēšana mikroviļņu krāsnī
Mikroviļņu krāsnī uzsildot ūdeni tvertnē virs 95
grādiem, tiks garantēta droša kaitīgo baktēriju
un kaitēkļu iznīcināšana.
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Pilnīga dezinfekcija
Aizsargājiet savu mazuli pret kaitīgām
mājsaimniecības baktērijām un kaitēkļiem,
dezinﬁcējot pudelītes, knupjus, knupīšus un
nelielas plastmasas rotaļlietas.
Tilpne 4-6 pudelītēm
Sterilizatoru ir ērti izmantot, jo dezinﬁcētās
pudelītes vienmēr ir pieejamas
nepieciešamības gadījumā. Jūs varat ievietot
sterilizatorā visas dienai nepieciešamās
pudelītes vienā piegājienā.
Nav nepieciešamas ķimikālijas
Ķimikāliju atliekas mazuļa pārtikā vienmēr ir
uztraukumu avots. Tāpēc sterilizēšana tiek
veikta, izmantojot karstu tvaiku.
Pudelīšu un trauku turētājs
Pat īsas pudelītes un traukus ir viegli izņemt no
pudelīšu sildītāja, pateicoties parocīgajam
pacelšanas rokturim.
"Klikšķa-soļa" temperatūras iestatīšana
Izmantojot "klikšķa-soļa" temperatūras
iestatīšanu, varat noregulēt iestatījumu
dažādiem pārtikas, pudelīšu un trauku veidiem.
Der visiem pudelīšu un trauku veidiem
Produkts ir izstrādāts tā, lai tajā varētu ievietot
visu izmēru un formu pudelītes un traukus.

Lietošanas komforts
Ieslēgšanas indikators
Tehniskā speciﬁkācija
Uzsilšanas laiks: 8–10 minūte (s)
Drošības klase: 2. klase
Lietošanas komforts
Automātiskā izslēgšanās
Piemērots visām pudelītēm: Visi mazuļa
pudelīšu un trauku veidi
Gatavības indikators
Strāvas padeve
Pudelīšu sildītājs: 220/240 V
Tehniskā speciﬁkācija
Sterilizēšanas laiks: 8–12 minūte (s)

