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Fresco e saudável
Preparar comida saudável para o seu bebé é vital e começa pela esterilização dos biberões e das tetinas e por
assegurar que a comida está à temperatura certa.
Preparação de alimentos rápida e fácil
Descongela a comida do bebé congelada
Aquece rapidamente biberões e boiões à temperatura ideal
Coze a vapor todo o tipo de frutas e vegetais
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
Controlo graduado de temperatura
Esterilização rápida e ﬁável
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
Adequado para esterilizar pequenos brinquedos de plástico
Comida saudável para bebé
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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.
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.
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Esteriliza pequenos brinquedos de plástico
Ao desinfectar pequenos brinquedos de
plástico, pode proteger o seu recém-nascido
de bactérias ou germes prejudiciais enquanto
descobre e brinca com os seus brinquedos.
Conserva todas as vitaminas
Ao preparar a comida do bebé, é muito
importante conservar todas as vitaminas para o
crescimento saudável do seu bebé. Cozer a
vapor vegetais ou frutas é a forma ideal de
garantir que estas vitaminas saudáveis são
mantidas na perfeição.
Descongelar comida de bebé
Descongela comodamente qualquer comida
do bebé que tenha preparado
antecipadamente e colocado no congelador.
Isto signiﬁca que pode ter comida saudável
pronta sempre que o bebé precisar.
Temperatura ideal em 5 minutos
Este aquecedor de biberões aquece de forma
segura biberões e boiões à temperatura ideal
em três minutos para garantir que o bebé não
precisa de esperar muito pela sua comida. E
não se preocupe com queimar a boca do bebé,
graças à inovadora tecnologia de aquecimento.
Coze a vapor todos os vegetais
Quando o seu bebé começar a comer
alimentos sólidos, pode preparar vegetais e
frutas saudáveis cozidos a vapor, conservando
simultaneamente as vitaminas e as vantagens
nutricionais.
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.

Potência
Fonte de alimentação: 220-240 V
Funcionalidades
Desativação automática
Adequado a todos os biberões: Todos os tipos
de biberões e boiões
Funcionalidades
Encaminhamento automático de sinal áudio

