
Monitoimilaitteen
aloituspakkaus

SCF230/00

Kaikki, mitä tarvitset vauvan ruuan valmistamiseen
steriileissä ja turvallisissa pulloissa ja astioissa

Kaikki, mitä tarvitset vauvan ruuan valmistamiseen nopeasti ja luotettavasti. Voit olla varma, että pullot ja astiat

ovat steriilejä ja turvallisia.

Nopeaa ja helppoa ruoanvalmistusta

Portaittainen lämpötilan säätö

Tuttipullon ja purkin nostin

Kaikenlaisille pulloille ja tölkeille

Vauvan ruoka ei ole koskaan liian kuumaa

Lapsen ruoka ei koskaan kuumene liikaa

Lämpötilansäätöjärjestelmä

Kaksoiseristyksen ansiosta turvallinen, viileä ulkokuori.

Kehittynyttä lämpötilansäätelyä

Nopeaa ja luotettavaa sterilointia

Kätevä mikrokäyttöinen sterilointilaite

Steriloi jopa 6 tavallista pulloa ja 4 leveäkaulaista pulloa

Kemikaaleja ei tarvita

Tuhoaa kaikki haitalliset bakteerit vesijohtovedellä muutamassa minuutissa
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Kohokohdat Tekniset tiedot

Lämpötilansäätöjärjestelmä

Uudenlainen lämmitysmenetelmä, johon

kuuluu PTC-lämmityselementti ja kaksi

tunnistinta. Lämmittää keittoastian veden

nopeasti juuri oikean lämpöiseksi ja pitää sen

turvallisen lämpöisenä, joten ruoka tai maito ei

pääse polttamaan lapsen suuta.

Ylikuumenemissuoja

Automaattinen kytkin keskeyttää

kuumenemisen, joten ruoka ei pääse

lämpenemään liian kuumaksi eikä polttamaan

lapsen suuta.

PTC-lämmityselementti

Automaattinen kytkin keskeyttää

kuumenemisen, joten ruoka ei pääse

lämpenemään liian kuumaksi eikä polttamaan

lapsen suuta.

Kaksoiseristys

Pullonlämmitintä voi käyttää turvallisesti myös

huoneissa, joissa ei ole maadoitettua

pistorasiaa, koska pullonlämmittimessä on

kaksoiseristys. Lämmittimessä ei ole paljaita

metalliosia, jotka voisivat tulla jännitteisiksi.

Sterilointi mikroaaltouunissa

Haitallisten bakteerien ja muiden pöpöjen

tuhoutuminen taataan lämmittämällä astiassa

oleva vesi mikroaaltouunissa yli 95-asteiseksi.

Täydellinen desinfiointi

Desinfioimalla vauvan pullot, tutit ja pienet

muovilelut suojaat vauvaa haitallisilta

bakteereilta.

Tilaa 4-6 pullolle

Steriloinnista on hyötyä vain, jos puhtaat pullot

ovat käytettävissä aina tarvittaessa. Tämän

vuoksi voit steriloida tällä laitteella kaikki

päivän aikana tarvittavat pullot kerralla.

Kemikaaleja ei tarvita

Kemikaalijäämät vauvan ruoassa on

vihoviimeinen vaihtoehto – siksi sterilointiin

käytetään vain kuumaa höyryä.

Tuttipullon ja purkin nostin

Jopa matalat pullot ja tölkit on helppo nostaa

pullonlämmittimestä kätevällä nostokahvalla.

Portaittainen lämpötilan säätö

Portaittainen lämpötilan säätö mahdollistaa

lämpötilan säätämisen tarkasti lämmitettävän

ruoan, pullon tai tölkin mukaan.

Kaikenlaisille pulloille ja tölkeille

Tuote on suunniteltu kaikenlaisille pulloille ja

tölkeille.

Käyttömukavuus

Power on indication

Tekniset tiedot

Lämpenemisaika: 8-10 minuutti(a)

Turvallisuusluokitus: Luokka 2

Käyttömukavuus

Automaattinen virrankatkaisu

Sopii kaikille pulloille: Kaikille tuttipulloille ja

tölkeille

Valmiusilmaisin

Virta

Pullonlämmitin: 220/240 V

Tekniset tiedot

Sterilointiaika: 8-12 minuutti(a)
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