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Svaiga un veselīga

Veselīgas mazuļa pārtikas pagatavošana ir ļoti svarīga, un tā sākas ar pudelīšu un knupīšu 
sterilizēšanu un pareizas pārtikas temperatūras nodrošināšanas.

Ātra un vienkārša pārtikas pagatavošana
• Atkausē sasaldētu mazuļa pārtiku
• Ātri uzkarsē pudelītes un traukus līdz perfektai temperatūrai
• Tvaicē visa veida augļus un dārzeņus
• Der visiem pudelīšu un trauku veidiem

Mazuļa pārtika nekad nav pārāk karsta
• Mazuļa pārtika nekad nav pārāk karsta
• Temperatūras vadības sistēma
• Temperatūras vadība dalīta iedaļās

Ātra un uzticama sterilizēšana
• Sterilizē līdz 6 parastām pudelītēm un 4 pudelītēm ar platu kakliņu
• Nav nepieciešamas ķimikālijas
• Iznīcina visas mājas baktērijas dažās minūtēs, lietojot krāna ūdeni
• Piemērots nelielu plastmasas rotaļlietu sterilizēšanai



 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.

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.

Sterilizē nelielas plastmasas rotaļlietas
Dezinficējot nelielas plastmasas rotaļlietas, varat 
aizsargāt mazuli pret kaitīgām mājsaimniecības 
baktērijām vai kaitēkļiem tā rotaļu laikā.

Saglabā visus vitamīnus
Gatavojot mazuļa pārtiku, ļoti svarīgi saglabāt visus 
vitamīnus jūsu mazuļa veselīgai attīstībai. Dārzeņu un 
augļu tvaicēšana ir optimāls paņēmiens, kā 
nodrošināt šo veselīgo vitamīnu saglabāšanu.

Mazuļa pārtikas atkausēšana
Ērti atkausējiet iepriekš pagatavotu mazuļa pārtiku, 
kas uzglabāta saldētavā. Tas nozīmē, ka varat 
pagatavot veselīgu mazuļa pārtiku jebkurā laikā.

Ideāla temperatūra 5 minūtēs
Šis pudelīšu sildītājs droši uzkarsē pudelītes un 
traukus līdz pareizajai temperatūrai trīs minūšu laikā, 
lai izsalkušajam mazulim nebūtu ilgi jāgaida. 
Neuztraucieties par mazuļa mutes apdedzināšanu, 
pateicoties novatoriskajai sildīšanas tehnoloģijai.

Tvaicē visus dārzeņus
Kad mazulis sāk ēst cietu pārtiku, varat pagatavot 
veselīgus tvaicētus dārzeņus un augļus, saglabājot 
vitamīnus un vērtīgās barības vielas.

Der visiem pudelīšu un trauku veidiem
Produkts ir izstrādāts tā, lai tajā varētu ievietot visu 
izmēru un formu pudelītes un traukus.
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Strāvas padeve
• Barošanas avots: 220–240 V

Piederumi
• Lietotāja rokasgrāmata

Lietošanas komforts
• Automātiskā izslēgšanās
• Piemērots visām pudelītēm: Visi mazuļa pudelīšu un 

trauku veidi

Lietošanas komforts
• Automātiska audio signāla maršrutēšana
•
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