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Alles wat je nodig hebt om de voeding voor je baby te bereiden

alle flessen en potjes zijn nu steriel en veilig

Alles wat je nodig hebt om snel en probleemloos de voeding van je baby te bereiden, met als extra zekerheid

dat alle flesjes en potjes steriel en veilig zijn.

Snelle en eenvoudige bereiding van voeding

Stapsgewijze temperatuurinstelling

Liftmechanisme voor flessen en potjes

Geschikt voor alle soorten flessen en potjes

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

Snelle en betrouwbare sterilisatie

Handige sterilisator voor gebruik in de magnetron

Steriliseert maximaal 6 flessen met een normale hals en maximaal 4 met een wijde hals

Zonder gebruik van chemicaliën

Doodt in enkele minuten alle bacteriën met behulp van kraanwater



Startpakket voor voeding SCF230/00

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.

Sterilisatie in de magnetron

Wanneer je het water in de sterilisator in een

magnetron verwarmt tot een temperatuur van

meer dan 95 graden, worden schadelijke

bacteriën en andere ziektekiemen vernietigd.

Volledige ontsmetting

Bescherm je pasgeboren baby tegen

schadelijke bacteriën door flessen, spenen en

kleine plastic speeltjes te ontsmetten.

Groot genoeg voor 4 tot 6 flessen

Met de gebruiksvriendelijke sterilisator heb je

altijd ontsmette flessen bij de hand als je ze

nodig hebt. Je kunt alle flessen die je op één

dag nodig hebt, tegelijk in de sterilisator

plaatsen.

Zonder gebruik van chemicaliën

Chemische restjes in babyvoeding zijn een

nachtmerrie. Daarom wordt de sterilisatie

gedaan met zeer hete stoom.

Liftmechanisme voor flessen en potjes

Zelfs kleine flesjes en potjes kun je

gemakkelijk uit de flessenwarmer halen

dankzij de handige hendel.

Stapsgewijze temperatuurinstelling

Je kunt de stapsgewijze temperatuurinstelling

aanpassen aan de verschillende soorten

voeding, flesjes en potjes die je wilt

opwarmen.

Geschikt voor alle soorten flessen en potjes

Het product is zo ontworpen dat alle soorten en

maten flessen en potjes er in passen.

Comfort

Power on indication

Technische specificaties

Verhittingstijd: 8-10 minuut/minuten

Veiligheidsklasse: Klasse 2

Comfort

Automatische uitschakeling

Geschikt voor alle flessen: Alle soorten

flessen en potjes

Gebruiksklaar-indicatielampje

Vermogen

Flessenwarmer: 220/240 V

Technische specificaties

Sterilisatietijd: 8-12 minuut/minuten
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