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Friss és egészséges
Az egészséges bébiétel készítése létfontosságú. Az első lépés a cumisüveg és a cumi fertőtlenítése, majd az étel
megfelelő hőmérsékletének biztosítása.
Gyors és könnyű ételkészítés
Kiolvasztja a mélyfagyasztott bébiételeket
Gyorsan felmelegíti az üvegeket és befőttesüvegeket a megfelelő hőmérsékletre
Könnyedén párol minden gyümölcsöt és zöldséget
Bármilyen cumisüveg használható
Sosem forró a gyermek étele
A baba ennivalója soha nem lesz túl forró.
Hőmérsékletszabályozó rendszer
Fokozatos hőmérséklet szabályozás
Gyors és megbízható fertőtlenítés
Segítségével 6 szabványos, illetve 4 széles nyakú üveg fertőtleníthető egyszerre
Nincs szükség vegyszerek hozzáadására
Csapvíz használatával gyorsan elpusztítja a háztartásban előforduló baktériumokat
Kisméretű műanyag játékok sterilizálására is alkalmas
Egészséges bébiétel
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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.

Kisebb műanyag játékokat sterilizál
Azzal, hogy a kisebb műanyag játékokat
fertőtleníti, megóvja az újszülöttet a
háztartásban előforduló veszélyes
baktériumoktól és kórokozóktól, miközben
gyermeke felfedez és játszik a játékokkal.

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

Megőriz minden vitamint
A gyermek ételének készítésekor az összes
vitamin megőrzése nagyon fontos a gyermek
egészséges növekedése érdekében. A
zöldségek vagy gyümölcsök párolása a
legjobb módszer annak biztosítására, hogy
ezek az egészséges vitaminok
megmaradjanak.

PTC fűtőelem
Az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően
az étel nem lesz túl forró, így nem fog a baba
szája véletlenül sem megégni.
Teljesen fertőtlenít
Fertőtleníti az üvegeket, cumikat és a kicsi
műanyag játékokat, így a háztartásban
előforduló bármilyen kórokozótól megvédi a
csecsemőt.
4-6 db cumisüveghez
A sterilizáló kényelmes használatával a
sterilizált cumisüvegek bármikor rendelkezésre
állnak, amikor szükség van rájuk. Egy napi
etetéshez szükséges cumisüvegeket egyszerre
lehet benne sterilizálni.
Nincs szükség vegyszerek hozzáadására
Arra jobb nem is gondolni, hogy milyen káros
lehet,ha vegyszer maradékok kerülnek a baba
ételébe. Ezért is jó, ha a sterilizálás nagyon
forró gőzzel történik .

Bébiétel kiolvasztása
Kényelmesen kiolvaszthat bármilyen előre
elkészített és lefagyasztott bébiételt. Így
bármikor egészséges bébiételhez juthat, ha
gyermekének szüksége van rá.
Tökéletes hőmérséklet 5 perc alatt
Az üvegmelegítő megbízhatóan melegíti az
üvegeket a megfelelő hőmérsékletre három
percen belül, így biztos lehet benne, hogy
éhes gyermekének nem kell sokáig várnia
ételére. A melegítési technológiának
köszönhetően a gyermek szája sem fog
megégni.
Minden zöldséget megpárol
Ha a gyermek már szilárd ételeket kezd enni,
megpárolhatja bármely gyümölcsöt és
zöldséget, ezzel megőrizve a bennük található
vitaminokat és ásványi anyagokat.
Bármilyen cumisüveg használható
A terméket úgy tervezték, hogy minden méretű
és formájú cumisüveg elférjen benne.
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Energiaellátás
Tápellátás: 220-240 V
Kényelem
Automatikus kikapcsolás
Minden üveghez használható: Mindenfajta
cumisüveghez és edényhez
Kényelem
Automatikus hangjel-elvezetés

