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SBCSC230

Flessenwarmer en sterilisatieapparaat voor
magnetron
Snelle en betrouwbare voedselbereiding
Babyflesjes snel en veilig bereiden
Snel en betrouwbaar steriliseren
• Geeft de zekerheid dat alles vrij van bacteriën is
• Dood schadelijke huishoudbacteriën en ziektekiemen
• Steriliseert tegelijkertijd zes normale of vier brede flesjes
• Geen chemicaliën nodig voor ontsmetting van flesjes en spenen
Het eten van uw baby is nooit meer te heet
• Dubbele isolatie voor gebruik overal in huis
• Dankzij de oververhittingsbeveiliging wordt het eten van uw baby niet te warm
• Gebruikt de nieuwste PTC-technologie voor veilige producten
• Het temperatuurregelingssysteem garandeert een ideale temperatuur
Snel en eenvoudig eten klaarmaken
• Past op alle mogelijke ovale, ronde of brede flessenhalzen
• Flesjes en potjes worden gemakkelijk opgetild
• U kunt de gewenste temperatuur nauwkeurig instellen
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Technische specificaties

Productkenmerken

Convenience
•
•
•
•

Automatisch uitschakelen
"Apparaat aan" indicatie
Gereed-indicator
Geschikt voor alle flessen: Alle typen babyflessen
en potjes

Voeding

• Netstroom: Flessenwarmer: 220/240

Technische specificaties

• Verhittingstijd: verwarmen: 8 - 10, steriliseren 8
- 12
• Veiligheidsklasse: Klasse 2
•

Sterilisatie in magnetron
Wanneer u het water in de houder in een magnetron
verwarmt tot een temperatuur van meer dan 95
graden, worden schadelijke bacteriën en andere
ziektekiemen vernietigd.
Volledige ontsmetting
Bescherm uw pasgeboren baby tegen schadelijke
huishoudbacteriën of ziektekiemen door flesjes, spenen,
fopspenen en kleine plastic speeltjes te ontsmetten.
Kan vier tot zes flesjes bevatten
Maak gebruik van het handige sterilisatieapparaat
zodat de ontsmette flessen steeds klaar staan voor
gebruik. Alle flessen die u per dag nodig hebt, kunnen
tegelijkertijd in het steriliseerapparaat.
Geen chemicaliën
U moet er niet aan denken dat er chemische resten in
de voeding van uw baby zitten. Daarom is sterilisatie
met zeer hete stoom de perfecte oplossing.
Dubbele isolatie
Met het oog op uw 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 er een geaard stopcontact
is. De metalen onderdelen worden niet blootgesteld aan
spanning.
Oververhittingsbeveiliging
De automatische uitschakelfunctie zorgt ervoor dat het
eten nooit te warm wordt, zodat u nooit het risico loopt
de mond van uw baby te branden.
PTC-verwarmingselement
Het gestuurde verwarmingsproces met PTCverwarmingselement en twee sensoren is ideaal voor
het opwarmen en warm houden van eten.
Temperatuurregelingssysteem
De nieuwste verwarmingstechnologie beschikt over een
PTC-verwarmingselement en twee sensoren, die ervoor
zorgen dat het water in de beker snel de ideale
temperatuur bereikt en dat het water nooit te warm
wordt. Hierdoor kan uw kind nooit zijn mond branden
door te hete voeding of melk.
Geschikt voor alle flesjes en potjes
De speciale vormgeving van dit product zorgt ervoor dat
het op alle soorten flesjes en potjes past.
Liftmechanisme voor babyflesjes
Zelfs kleine flesjes en potjes kunt u gemakkelijk uit de
flessenwarmer halen dankzij het handige handvat.
Stapsgewijze temperatuurinstelling
U kunt de stapsgewijze temperatuurinstelling
aanpassen aan de verschillende soorten voeding, flesjes
en potjes die u wilt opwarmen.
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