
Ultrasnelle
flessenwarmer

SCF250/00

De perfecte temperatuur in 3 minuten

Wanneer je kindje honger heeft, wil je zo snel mogelijk een flesje melk warm hebben. Met deze supersnelle

flessenwarmer zijn alle flesjes en potjes binnen drie minuten op de juiste temperatuur.

Het eten van je baby is nooit meer te heet

Het voedsel voor je baby wordt nooit te heet

Temperatuurregelingssysteem

Veilige koelblijvende behuizing dankzij dubbele isolatie

Stapsgewijze temperatuurregelaar

Stapsgewijze temperatuurinstelling



Ultrasnelle flessenwarmer SCF250/00

Kenmerken Specificaties

Temperatuurregelingssysteem

De nieuwste verwarmingstechnologie is

uitgerust met een PTC-verwarmingselement en

twee sensoren die ervoor zorgen dat het

water in de beker snel de juiste temperatuur

heeft en dat de temperatuur op een veilig

niveau blijft, zodat je baby's mond niet kan

verbranden door te hete voeding of melk.

Oververhittingsbeveiliging

Om te voorkomen dat je per ongeluk de mond

van je baby verbrandt, garandeert de

automatische uitschakeling dat het voedsel

niet te heet wordt.

PTC-verwarmingselement

Om te voorkomen dat je per ongeluk de mond

van je baby verbrandt, garandeert de

automatische uitschakeling dat het voedsel

niet te heet wordt.

Dubbele isolatie

Met het oog op je veiligheid en gemak hebben

we een dubbel geïsoleerde flessenwarmer

ontwikkeld die in elke kamer van het huis kan

worden gebruikt, niet alleen op de plaatsen

waar een geaard stopcontact is. De metalen

onderdelen worden niet blootgesteld aan

spanning.

Stapsgewijze temperatuurinstelling

Je kunt de stapsgewijze temperatuurinstelling

aanpassen aan de verschillende soorten

voeding, flesjes en potjes die je wilt

opwarmen.

Technische specificaties

Vermogen: 250 W

Comfort

Power on indication

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Comfort

Automatische uitschakeling

Geschikt voor alle flessen: Alle soorten

flessen en potjes

Gebruiksklaar-indicatielampje

Verwarmingstijd (tot 37 ºC):

3 minuut/minuten
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