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Sunn mat for babyer og småbarn
Tre-i-en oppvarmingssenter
Sunn og praktisk mattilbereding for babyer og småbarn
Babymaten er aldri for varm
• Overopphetingsvernet hindrer at barnematen blir for varm
• Den nyeste PTC-teknologien gir et trygt produkt
• Temperaturkontrollsystemet holder ideell temperatur
Rask og pålitelig sterilisering
• Fjern bakterier og basiller i hjemmet som er skadelig for babyen
• Steriliserer 6 vanlige og 4 bredhalsede flasker om gangen
• Ingen kjemikalier er nødvendig for å desinfisere flasker og smokker
• Hygienisk steriliseringsfunksjon er også ideell for små plastleker
Sunn babymat
• Bevarer vitaminer for sunn mat
Rask og enkel tilbereding av maten
• Tin ferdiglaget babymat fra fryseren.
• Babymaten varmes trygt opp til 37 ºC i løpet av 5 minutter.
• Dampkoker frukt og grønnsaker slik at næringsstoffene ikke forsvinner
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Tre-i-en oppvarmingssenter
Tekniske spesifikasjoner

Produkthøydepunkter
Overopphetingsvern
Unngå at babyen brenner seg i munnen fordi maten ved
et uhell har blitt for varm. Den automatiske
avstengingen sikrer at maten aldri blir for varm.

• :
•

PTC oppvarmingselement
Den kontrollerte oppvarmingsprosessen med PTCvarmeelement og to sensorer er ideell til oppvarming av
mat, og til å holde den varm.
Temperaturkontrollsystem
Den nyeste oppvarmingsteknologien inneholder et PTCvarmeelement og to sensorer som sikrer at vannet i
begeret raskt kommer opp til den ideelle temperaturen
og holder den innenfor trygge nivåer som sikrer at
babyen ikke brenner seg i munnen på mat eller melk
som er blitt for varm.
Desinfiserer fullstendig
Beskytt din nyfødte baby mot skadelige bakterier eller
basiller i hjemmet ved å desinfisere flasker, smokker og
små plastleker.
Rommer 4-6 flasker
Praktisk bruk av flaskesterilisatoren betyr at du alltid
har desinfiserte flasker klare når du trenger dem. Sett
derfor alle flaskene du behøver i løpet av én dag, i
sterilisatoren samtidig.
Ingen bruk av kjemikalier
Tanken på kjemiske restprodukter i babyens mat er
ikke til å holde ut. Steriliseringen utføres derfor ved hjelp
av svært varm damp.
Steriliserer små plastleker
Ved å desinfisere små plastleker kan du beskytte din
nyfødte baby mot skadelige bakterier eller basiller i
hjemmet som babyen kommer i kontakt med under lek.
Bevarer alle vitaminer
Når du lager babymat, er det viktig for babyens helse
og utvikling å beholde alle vitaminene. Det optimale er
å dampe grønnsaker eller frukt for å være sikker på at
disse sunne vitaminene beholdes.
Tiner babymat
Tin babymat som du har laget ferdig og lagt i fryseren.
Dette gjør at du kan ha sunn babymat klar når babyen
trenger det.
Perfekt temperatur på 5 minutter
Denne flaskevarmeren varmer trygt flasker og glass til
riktig temperatur i løpet av tre minutter, slik at sultne
babyer ikke trenger å vente så lenge på maten sin. Og
takket være den nyskapende oppvarmingsteknologien
trenger du heller ikke å være redd for å brenne babyens
munn.
Dampkoker frukt og grønnsaker
Når babyen begynner å spise fast mat, kan du
dampkoke frukt og grønnsaker for å bevare vitaminene
og ernæringsinnholdet.
Passer alle flasker og glass
Produktet er utformet slik at alle typer flasker og glass
skal passe.
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