
Startpakke til
babymad

SCF230/00

Alt, hvad du skal bruge for at tilberede babymad
alle flasker og skåle er nu sterile og sikre

Alt hvad du skal bruge til hurtigt og sikkert at tilberede mad til din baby, med en ekstra forsikring om, at alle

flasker og skåle er sterile og sikre.

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

Hurtig og pålidelig sterilisering

Praktisk steriliseringsenhed til brug i mikroovnen

Steriliserer op til seks almindelige flasker og fire flasker med bred hals

Ingen brug af kemikalier

Dræber alle almindelige bakterier på få minutter med postevand



Startpakke til babymad SCF230/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

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.

Sterilisering med mikrobølger

Ved at opvarme vandet i beholderen til over

95° i en mikrobølgeovn sikrer du, at skadelige

bakterier uskadeliggøres på en sikker måde.

Fuldstændig desinfektion

Beskyt dit nyfødte barn mod bakterier og smitte

ved at desinficere flasker, flaskesutter, sutter og

mindre plastiklegetøj.

Rummer 4-6 flasker

Det er praktisk at sterilisere flaskerne, så de er

klar, når du skal bruge dem. Det betyder, at du

kan sætte alle de flasker, du skal bruge i løbet

af dagen, i maskinen på en gang.

Ingen brug af kemikalier

Kemikalierester i babymad er ubehagelige at

tænke på. Sterilisering sker derfor med meget

varm damp.

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.

Komfort

Power on indication

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 8-10 minute(s)

Sikkerhedsklassifikation: Klasse 2

Komfort

Auto-sluk

Passer til alle flasker: Alle flaske- og

glastyper

Klar indikator

Strøm

Flaskevarmer: 220/240 V

Tekniske specifikationer

Steriliseringstid: 8-12 minute(s)
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