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Otthoni és autós használatra

speciális autós adaptert mellékelünk
A babának adott tej és étel megfelelő hőmérséklete nagyon fontos a gyermek egészsége 
és jó közérzete szempontjából.

Használhatja otthon és útközben egyaránt
• Autós adapter

Gyors és könnyű ételkészítés
• Szabályozható hőmérséklet beállítás
• Üvegkiemelő
• Bármilyen cumisüveg használható

Sosem forró a gyermek étele
• A baba ennivalója soha nem lesz túl forró.
• Hőmérsékletszabályozó rendszer
• Biztonságos, dupla szigetelésű hideg fal
• Fokozatos hőmérséklet szabályozás



 Autós adapter
Az üvegmelegítő az autós adapterrel az autóban is 
meg tudja melegíteni a gyermek ételét. Így utazás 
közben is be tudja tartani az étkezések idejét.

Hőmérsékletszabályozó rendszer
A legújabb melegítési technológia, amely PTC 
fűtőelemet tartalmaz két szenzorral. Biztosítja, hogy 
a víz gyorsan elérje az ideális hőfokot, biztonságos 
szinten tartja, ezért nem lesz túl meleg a 
gyermeknek.

Túlmelegedés elleni védelem
Az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően az étel 
nem lesz túl forró, így nem fog a baba szája véletlenül 
sem megégni.

PTC fűtőelem
Az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően az étel 
nem lesz túl forró, így nem fog a baba szája véletlenül 
sem megégni.

Kettős szigetelés
Biztonságát és kényelmét szem előtt tartva a duplán 
szigetelt üvegmelegítőt úgy tervezték, hogy olyan 
helyiségben is tudja használni, ahol nincs kiépítve 
földelt konnektor. Nincsenek áramot vezető fém 
részei.

Üvegkiemelő
A praktikus üvegkiemelőnek köszönhetően az 
alacsony üvegek is könnyen kiemelhetők az 
üvegmelegítőből

Szabályozható hőmérséklet beállítás
A hőszabályozó lehetővé teszi, hogy a különböző 
ételeknek és cumisüvegeknek megfelelőt állítson be.

Bármilyen cumisüveg használható
A terméket úgy tervezték, hogy minden méretű és 
formájú cumisüveg elférjen benne.
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Energiaellátás
• Hálózati tápellátás: 220-240, autós adapter 12 V
• Energiafogyasztás: 80/90 W

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény

Tartozékok
• Felhasználói kézikönyv

Műszaki adatok
• Melegítési idő: 8-15 (házban, autóban) perc
• Biztonsági besorolás: 2. osztály

Kényelem
• Automatikus kikapcsolás
• Minden üveghez használható: Mindenfajta 

cumisüveghez és edényhez
• Üzemi jelzőfény
•

Műszaki adatok
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