Kolme toimintoa
yhdessä laitteessa
SCF280/00

Tuoretta ja terveellistä
Vauva tarvitsee terveellistä ruokaa. Tärkeää on myös pullojen ja tuttien sterilointi ja ruuan oikean lämpötilan
varmistaminen.
Nopeaa ja helppoa ruoanvalmistusta
Sulattaa pakastetun vauvanruoan
Lämmittää pullot ja ruokapurkit nopeasti sopivan lämpöisiksi
Höyryttää kaikentyyppiset hedelmät ja vihannekset
Kaikenlaisille pulloille ja tölkeille
Vauvan ruoka ei ole koskaan liian kuumaa
Lapsen ruoka ei koskaan kuumene liikaa
Lämpötilansäätöjärjestelmä
Kehittynyttä lämpötilansäätelyä
Nopeaa ja luotettavaa sterilointia
Steriloi jopa 6 tavallista pulloa ja 4 leveäkaulaista pulloa
Kemikaaleja ei tarvita
Tuhoaa kaikki haitalliset bakteerit vesijohtovedellä muutamassa minuutissa
Sopii pienten muovilelujen steriloimiseen
Terveellistä vauvanruokaa
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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.

Steriloi pienet muovilelut
Kun steriloit pienet muovilelut, suojaat vauvaa
haitallisilta bakteereilta ja pöpöiltä myös leikin
aikana.
Kaikki vitamiinit tallella
Vauvan ruoan valmistuksessa on otettava
huomioon vitamiinien merkitys vauvan
terveelliselle kasvulle. Vihannesten ja
hedelmien höyryttäminen on loistava tapa
säilyttää vitamiinit.
Vauvanruoan sulatus
Laitteen avulla voit sulattaa valmistamasi ja
pakastamasi ruoan. Näin terveellinen ruoka on
heti valmiina, kun vauvasi on nälissään.

Täydellinen desinﬁointi
Desinﬁoimalla vauvan pullot, tutit ja pienet
muovilelut suojaat vauvaa haitallisilta
bakteereilta.

Sopiva lämpö 5 minuutissa
Tämä pullonlämmitin lämmittää pullot ja tölkit
täsmälleen sopivan lämpöisiksi kolmessa
minuutissa, joten vauvan ei tarvitse olla
pitkään nälissään. Uuden tekniikan ansiosta
säästät aikaa ja varmistat, että vauvan ruoka
on aina sopivan lämpöistä.

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.

Vihannesten höyryttämiseen
Kun vauvasi alkaa syödä kiinteää ruokaa, voit
valmistaa terveellisiä höyrytettyjä kasviksia ja
hedelmiä, joissa vitamiinit ja muut hyödylliset
ravintoaineet ovat tallella.

Kemikaaleja ei tarvita
Kemikaalijäämät vauvan ruoassa on
vihoviimeinen vaihtoehto – siksi sterilointiin
käytetään vain kuumaa höyryä.

Kaikenlaisille pulloille ja tölkeille
Tuote on suunniteltu kaikenlaisille pulloille ja
tölkeille.
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Virta
Virtalähde: 220–240 V
Lisätarvikkeet
Käyttöopas
Käyttömukavuus
Automaattinen virrankatkaisu
Sopii kaikille pulloille: Kaikille tuttipulloille ja
tölkeille
Käyttömukavuus
Automaattinen äänisignaalin reititys

