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Tekniset tiedot
• Lämpenemisaika: 8-10 minuutti(a)
• Sterilointiaika: 8-12 minuutti(a)
• Turvallisuusluokitus: Luokka 2

Käytön mukavuus
• Automaattinen virrankatkaisu
• Sopii kaikille pulloille: Kaikille tuttipulloille ja 

tölkeille
• Virranilmaisin
• Valmiusilmaisin

Virta
• Pullonlämmitin: 220/240 V
•
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