
Maitinimo rinkinys

SCF230/00

Viskas, ko reikia kūdikio maistui paruošti
dabar visi buteliukai ir indeliai sterilūs

Viskas, ko jums reikia, norint greitai paruošti kūdikiui maistą; taip pat suteikiama garantija, kad visi buteliukai ir

indai yra sterilūs bei saugūs.

Greitas ir paprastas maisto paruošimas

Temperatūros nustatymas reguliatoriumi

Buteliuko ir indo kėliklis

Tinka visų tipų buteliukai ir indai

Kūdikio maistas niekada nebus per karštas

Kūdikio maistas niekada nebus per karštas

Temperatūros valdymo sistema

Neįkaistančios sienelės su dvigubu izoliaciniu sluoksniu

Sugraduotas temperatūros reguliatorius

Greitas ir patikimas sterilizavimas

Patogus sterilizatorius, skirtas naudoti mikrobangų krosnelėje

Sterilizuoja iki 6 įprastų buteliukų ir iki 4 buteliukų su plačiu kakleliu

Nereikia jokių cheminių medžiagų

Per keletą minučių sunaikinamos visos buityje pasitaikančios bakterijos, naudojant vandentiekio vandenį



Maitinimo rinkinys SCF230/00

Ypatybės Specifikacijos

Temperatūros valdymo sistema

Naujausia šildymo technologija: PTC kaitinimo

elementas ir du jutikliai ir užtikrina, kad

vanduo menzūrėlėje greitai sušiltų iki

tinkamiausios temperatūros ir palaiko jos

saugų lygį, kad kūdikio burna nenudegtų nuo

per karšto maisto ar pieno.

Apsauga nuo perkaitimo

Naudojant automatinio išjungimo funkciją

užtikrinama, kad maistas per daug neįkaistų, ir

kad jūsų kūdikis nenudegtų burnos.

PTC kaitinimo elementas

Naudojant automatinio išjungimo funkciją

užtikrinama, kad maistas per daug neįkaistų, ir

kad jūsų kūdikis nenudegtų burnos.

Dviguba izoliacija

Galvodami apie jūsų saugumą ir patogumą,

sukūrėme buteliuko šildytuvą su dvigubu

izoliaciniu sluoksniu, kurį galite naudoti bet

kuriame namų kambaryje, o ne tik ten, kur

įrengtas įžemintas el. lizdas. Nėra atvirų,

pavojingų metalinių dalių.

Sterilizavimui mikrobangų krosnelėje

Pašildę vandenį inde iki daugiau nei 95

laipsnių mikrobangų krosnelėje būsite tikri, kad

neliko kenksmingų bakterijų ir mikrobų.

Visiška dezinfekcija

Apsaugokite savo naujagimį nuo kenksmingų

buityje pasitaikančių bakterijų ir mikrobų

dezinfekuodami buteliukus, žindukus,

čiulptukus ir mažus plastikinius žaislus.

Telpa 4–6 buteliukai

Sterilizatoriumi patogu naudotis, tad turėsite

dezinfekuotus buteliukus, kai tik jų prireiks.

Galite iškart sterilizuoti visus buteliukus, kurių

reikia visos dienos maitinimui.

Nereikia jokių cheminių medžiagų

Chemikalų likučiai kūdikio maiste būtų tikras

košmaras. Todėl sterilizuojama labai karštais

garais.

Buteliuko ir indo kėliklis

Kėlimo rankenėle labai patogi, todėl iš

buteliuko šildytuvo lengva išimti net trumpus

buteliukus ir indus.

Temperatūros nustatymas reguliatoriumi

Temperatūros nustatymo reguliatoriumi galite

nustatyti skirtingą šildomo maisto, buteliuko ir

indo temperatūrą, priklausomai nuo jų tipo.

Tinka visų tipų buteliukai ir indai

Gaminio konstrukcija tokia, kad į jį telpa visų

dydžių ir formų buteliukai ir indai.

Patogumas

Power on indication

Techniniai duomenys

Kaitinimo laikas: 8–10 min.

Saugumo klasė: 2 klasė

Patogumas

Automatinis išjungimas

Tinka visi buteliukai: Visų tipų kūdikių

buteliukai ir indai

Parengties indikatorius

Maitinimas

Buteliuko šildytuvas: 220 / 240 V

Techniniai duomenys

Sterilizavimo laikas: 8–12 min.
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