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Flaskevarmer

SCF215/86

Til bruk hjemme og i bilen
spesiell biladapter følger med

Det er svært viktig for babyens helse og velvære at melken og maten har riktig temperatur.

Til bruk både hjemme og borte
Biladapter

Rask og enkel tilbereding av maten
Trinnvis temperaturinnstilling

Løftefunksjon for flasker og glass

Passer til alle typer flasker og glass

Babymaten er aldri for varm
Babyens mat blir aldri for varm

Temperaturreguleringssystem

Sikker kjølevegg på grunn av dobbel isolering.

Gradvis temperaturregulering



Flaskevarmer SCF215/86

Høydepunkter Spesifikasjoner
Biladapter
En flaskevarmer med biladapter som kan

varme opp babymaten i bilen. Dermed kan du

holde fast ved matetidene og babyens rutiner

også på reiser.

Temperaturreguleringssystem
Den nyeste varmeteknologien omfatter et PTC-

varmeelement og to følere som sørger for at

vannet i kannen raskt når ideell temperatur.

Temperaturen holdes på et sikkert nivå og

brenner ikke babyens munn med mat eller

melk som er for varm.

Overopphetingsbeskyttelse
Den automatiske avstengingsfunksjonen sørger

for at maten ikke blir for varm. Med det unngår

du at barnet brenner seg i munnen.

PTC-varmeelement
Den automatiske avstengingsfunksjonen sørger

for at maten ikke blir for varm. Med det unngår

du at barnet brenner seg i munnen.

Dobbel isolering
Med tanke på din sikkerhet og komfort er

flaskevarmeren med dobbel isolering utformet

slik at den kan brukes i alle rom i huset, og

ikke bare der det er en jordet stikkontakt. Det

finnes ingen utildekte metalldeler som kan

være strømførende.

Løftefunksjon for flasker og glass
Selv små flasker og glass kan enkelt tas ut av

flaskevarmeren takket være et praktisk

løftehåndtak.

Trinnvis temperaturinnstilling
Med trinnvis temperaturinnstilling kan du

justere innstillingen slik at den passer til

forskjellige typer mat, flasker og glass du vil

varme opp.

Passer til alle typer flasker og glass
Produktet er laget slik at flasker og glass i alle

fasonger og størrelser passer.

Drift
Strømnett: 220–240, biladapter 12 V

Effektforbruk: 80/90 W

Anvendelighet
Strøm på-indikasjon

Tilbehør
Brukerhåndbok

Tekniske spesifikasjoner
Oppvarmingstid: 8–15 (hjem-bil) minute(s)

Sikkerhetsklassifisering: Klasse 2

Anvendelighet
Automatisk avslåing

Passer alle flasketyper: Alle tåteflasker og

babymatglass

Klar-indikator
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