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Destaques Especificações

Adaptador para automóvel

Aquecedor de biberão com adaptador para

automóvel para aquecer a comida do bebé no

automóvel. Desta forma, pode manter o ciclo e

a rotina de alimentação do bebé mesmo

enquanto viaja.

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.

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.

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 220-240, adaptador

para automóvel 12 V

Consumo de energia: 80/90 W

Funcionalidades

Power on indication

Acessórios

Manual do utilizador

Especificações técnicas

Tempo de aquecimento: 8-15 (casa-

automóvel) min

Classificação de segurança: Classe 2

Conveniência

Desativação automática

Adequado a todos os biberões: Todos os tipos

de biberões e boiões

Indicador de pronto
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