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Alt du trenger for å lage babyens mat,

alle flasker og glass er sterile og trygge nå
Alt du trenger for å lage babyens mat raskt og sikkert, med ekstra forsikring om at alle 
flasker og glass er sterile og trygge.

Babymaten er aldri for varm
• Temperaturreguleringssystem
• Babyens mat blir aldri for varm
• Gradvis temperaturregulering
• Sikker kjølevegg på grunn av dobbel isolering.

Rask og pålitelig sterilisering
• Praktisk sterilisator til bruk i mikrobølgeovnen
• Dreper alle husbakterier på minutter med vann fra springen
• Steriliserer opptil 6 vanlige flasker og 4 flasker med bred hals
• Ingen kjemikalier er nødvendig

Rask og enkel tilbereding av maten
• Løftefunksjon for flasker og glass
• Trinnvis temperaturinnstilling
• Passer til alle typer flasker og glass
 



 Overopphetingsbeskyttelse
Den automatiske avstengingsfunksjonen sørger for 
at maten ikke blir for varm. Med det unngår du at 
barnet brenner seg i munnen.

PTC-varmeelement
Den automatiske avstengingsfunksjonen sørger for 
at maten ikke blir for varm. Med det unngår du at 
barnet brenner seg i munnen.

Dobbel isolering
Med tanke på din sikkerhet og komfort er 
flaskevarmeren med dobbel isolering utformet slik at 
den kan brukes i alle rom i huset, og ikke bare der 
det er en jordet stikkontakt. Det finnes ingen 
utildekte metalldeler som kan være strømførende.

Desinfiserer fullstendig
Beskytt den nyfødte babyen mot skadelige 
husbakterier eller mikrober ved å desinfisere flasker, 
tåteflaskesmokker, smokker og små plastleker.

Har plass til 4–6 flasker
Enkel bruk av steriliseringsenheten betyr at du har 
desinfiserte flasker når du trenger dem. Det betyr at 
du får plass til alle flaskene du trenger for dagens 
mating, i steriliseringsenheten samtidig.

Ingen kjemikalier er nødvendig
Kjemikalierester i babymaten er et mareritt å tenke 
på. Derfor gjennomføres steriliseringen ved hjelp av 
veldig varm damp.

Passer til alle typer flasker og glass
Produktet er laget slik at flasker og glass i alle 
fasonger og størrelser passer.
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Tekniske spesifikasjoner
• Oppvarmingstid: 8-10 minutt(er)
• Steriliseringstid: 8-12 minutt(er)
• Sikkerhetsklassifisering: Klasse 2

Anvendelighet
• Automatisk utkobling

• Passer alle flasketyper: Alle tåteflasker og 
babymatglass

• Strøm på-indikasjon
• Klar-indikator

Strøm
• Flaskevarmer: 220/240 V
•
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