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Gezonde voeding voor baby's en peuters
3-in-1 stoomsysteem
Gezond en snel eten klaarmaken voor baby's en peuters
Het eten van uw baby is nooit meer te heet
• Dankzij deze beveiliging 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 betrouwbaar steriliseren
• Dood schadelijke huishoudbacteriën en ziektekiemen
• Steriliseert tegelijkertijd zes normale of vier brede flesjes
• Geen chemicaliën nodig voor ontsmetting van flesjes en spenen
• Deze hygiënische sterilisatiefunctie is ideaal voor klein speelgoed
Gezonde babyvoeding
• Bewaart de vitaminen voor een gezonde voeding
Snel en eenvoudig eten klaarmaken
• Ontdooi vooraf bereide, diepgevroren babyvoeding
• De babyvoeding wordt veilig opgewarmd tot 37 °C binnen 5 minuten
• Stoomt groenten en fruit voor een gezonde babyvoeding
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3-in-1 stoomsysteem
Technische specificaties

Productkenmerken
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.
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.
Steriliseert plastic speelgoed
Ontsmetting van kleine plastic speeltjes beschermt uw
pasgeboren baby tegen schadelijke huishoudbacteriën
of ziektekiemen.
Bewaart de vitaminen
Wanneer u voedsel voor uw baby klaarmaakt, is het
voor een gezonde groei van uw baby belangrijk om alle
vitamines erin te houden. Het stomen van groente en
fruit is de meest optimale manier om ervoor te zorgen
dat de gezonde vitamines prima bewaard blijven.
Babyvoeding ontdooien
Ontdooi op eenvoudige wijze de babyvoeding die u
vooraf hebt voorbereid en in de diepvriezer hebt
bewaard. Zo staat er steeds gezonde babyvoeding klaar
wanneer uw baby honger heeft.
Perfecte temperatuur in 5 minuten
Met deze flessenwarmer warmt u flessen en potjes
binnen drie minuten veilig op tot de juiste temperatuur.
Uw hongerige baby hoeft dus helemaal niet lang te
wachten op zijn papje. En dankzij de nieuwe
verwarmingstechnologie hoeft u zich geen zorgen meer
te maken dat uw baby zijn mondje brandt.
Stoomt alle groenten en fruit
Wanneer uw baby vaste voeding begint te eten, kunt u
groenten en fruit voor hem stomen zodat de vitaminen
en gezonde voedingsstoffen bewaard blijven.
Geschikt voor alle flesjes en potjes
De speciale vormgeving van dit product zorgt ervoor dat
het op alle soorten flesjes en potjes past.
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