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Kit de iniciação de
nutrição

SCF230/00

Tudo o que precisa para preparar a comida do bebé
todos os biberões e boiões são esterilizados e seguros agora

Tudo o que necessita para preparar rapidamente e com confiança a comida do seu bebé, com a garantia

adicional de que todos os biberões e boiões estão esterilizados e são seguros.

Preparação de alimentos rápida e fácil
Regulação da temperatura por clique

Sistema de remoção de biberões e boiões

Para todos os tipos de biberões e boiões

A comida do bebé nunca está demasiado quente
A comida do bebé nunca fica demasiado quente

Sistema de controlo da temperatura

Parede fria e segura graças ao isolamento duplo

Controlo graduado de temperatura

Esterilização rápida e fiável
Prático esterilizador para utilização no microondas

Esteriliza até 6 biberões normais e 4 biberões de gargalo largo

Não necessita de químicos

Mata todas as bactérias domésticas em minutos com água da torneira



Kit de iniciação de nutrição SCF230/00

Destaques Especificações
Sistema de controlo da temperatura
A mais recente tecnologia de aquecimento

incorpora um elemento de aquecimento em

PTC e dois sensores e garante que a água do

jarro atinge rapidamente a temperatura ideal,

mantendo-a a um nível seguro que não

queima a boca do bebé com comida ou leite

demasiado quente.

Protecção contra sobreaquecimento
Para evitar o perigo de queimar

acidentalmente a boca do bebé, o desligar

automático garante que a comida não fica

demasiado quente.

Elemento de aquecimento em PTC
Para evitar o perigo de queimar

acidentalmente a boca do bebé, o desligar

automático garante que a comida não fica

demasiado quente.

Isolamento duplo
Tendo em consideração a sua segurança e

comodidade, o aquecedor de biberões com

isolamento duplo foi concebido para ser

utilizado em todas as divisões da casa, não

apenas onde estiver disponível uma tomada

com ligação à terra. Não existem peças

metálicas expostas que possam ficar

energizadas.

Esterilização no microondas
Ao aquecer a água do recipiente acima dos 95

graus num microondas, assegura que as

bactérias e os germes prejudiciais são

seguramente destruídos.

Desinfecta completamente
Proteja o seu recém-nascido de bactérias ou

germes prejudiciais desinfectando os biberões,

as tetinas, as chupetas e os pequenos

brinquedos de plástico.

Para 4-6 biberões
A prática utilização do esterilizador significa

que tem os biberões desinfectados prontos

quando precisa deles. Isto significa introduzir

todos os biberões necessários para a

alimentação de um dia no esterilizador de uma

só vez.

Não necessita de químicos
Os resíduos químicos na comida dos bebés

são um pesadelo. Por isso, a esterilização é

feita utilizando vapor muito quente.

Sistema de remoção de biberões e boiões
Até os biberões e boiões pequenos são

facilmente removidos do aquecedor de

biberões graças à prática pega de remoção.

Regulação da temperatura por clique
Com a regulação da temperatura por clique

pode ajustar a regulação de acordo com os

diferentes tipos de comida, biberões e boiões

que pretende aquecer.

Para todos os tipos de biberões e boiões
O produto foi concebido de forma a que todos

os tipos de tamanhos e formas de biberões e

boiões caibam.

Funcionalidades
Indicador de ligado

Especificações técnicas
Tempo de aquecimento: 8-10 min

Classificação de segurança: Classe 2

Funcionalidades
Desativação automática

Adequado a todos os biberões: Todos os tipos

de biberões e boiões

Indicador de pronto

Alimentação elétrica
Aquecedor de biberões: 220/240 V

Especificações técnicas
Tempo de esterilização: 8-12 min
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