
Sutteflaskevarmer

SCF215/86

Til brug hjemme og i bilen
speciel biladapter medfølger

Det er vigtigt for babyens helbred og velbefindende, at sutteflasken og maden har den rette temperatur.

Til brug hjemme, og når du er ude

Biladapter

Hurtig og nem tilberedning af maden

Trinvis temperaturindstilling

Flaske- og krusløfter

Passer til alle typer flasker og krus

Babyens mad er aldrig for varm.

Babyens mad bliver aldrig for varm

Kontrolsystem til temperatur

Sikker coll wall takket være dobbeltisolering

Gradueret temperaturkontrol



Sutteflaskevarmer SCF215/86

Vigtigste nyheder Specifikationer

Biladapter

En flaskevarmer med biladapter, der kan

opvarme babyens mad i bilen. På denne måde

kan du overholde babyens spisetider og vaner,

selv når du rejser.

Kontrolsystem til temperatur

Den seneste opvarmningsteknologi, der

indeholder et PTC-varmeelement og to

sensorer, sørger for, at vandet i bægeret hurtigt

når den ideelle temperatur og holder den på et

sikkert niveau, så din baby ikke brænder

munden på mad eller mælk, der er for varm.

Beskyttelse mod overophedning

Den automatiske slukning sikrer, at maden

aldrig bliver for varm, så du undgår, at babyen

brænder munden ved et uheld.

PTC-varmeelement

Den automatiske slukning sikrer, at maden

aldrig bliver for varm, så du undgår, at babyen

brænder munden ved et uheld.

Dobbelt isolering

Med tanke på sikkerhed og komfort er den

dobbeltisolerede flaskevarmer designet til brug

overalt i hjemmet og ikke kun, hvor der findes

et jordforbundet stik. Der er ingen blotlagte

metaldele, som kan give stød.

Flaske- og krusløfter

Selv lave flasker og krus fjernes nemt fra

flaskeopvarmeren takket være det praktiske

løftehåndtag.

Trinvis temperaturindstilling

Med trinvis temperaturindstilling kan du justere

indstillingen, så den passer til de forskellige

slags mad, flasker og krus, du vil opvarme.

Passer til alle typer flasker og krus

Produktet er designet på en sådan måde, at

alle flasker og krus i alle størrelser og faconer

passer.

Strøm

Lysnet: 220 - 240 V/12 V-biladapter V

Strømforbrug: 80/90 W

Komfort

Power on indication

Tilbehør

Brugervejledning

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 8-15 (hjem/bil) minute(s)

Sikkerhedsklassifikation: Klasse 2

Komfort

Auto-sluk

Passer til alle flasker: Alle flaske- og

glastyper

Klar indikator
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