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Especificações técnicas
• Tempo de aquecimento: 8-15 (casa-

automóvel) minuto(s)
• Classificação de Segurança: Classe 2

Comodidade
• Desligar automático
• Adequado a todos os biberões: Todos os tipos de 

biberões e boiões
• Indicador de ligado
• Indicador de pronto

Acessórios
• Manual do Utilizador

Potência
• Alimentação eléctrica: 220-240, Adaptador para 

automóvel 12 V
• Consumo de energia: 80/90 W
•
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