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Technische specificaties
• Verhittingstijd: 8-15 (thuis - auto) minuut/minuten
• Veiligheidsklasse: Klasse 2

Gemak
• Automatische uitschakeling
• Geschikt voor alle flessen: Alle soorten flessen en 

potjes
• Aan-indicatie
• Gebruiksklaar-indicatielampje

Accessoires
• Gebruiksaanwijzing

Vermogen
• Netspanning: 220-240, autoadapter 12 V
• Energieverbruik: 80/90 W
•
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