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Allt du behöver för att förbereda ditt spädbarns mat,
alla flaskor och burkar är sterila och säkra nu
Allt du behöver för att snabbt och tryggt förbereda ditt spädbarns mat, med den 
ytterligare försäkringen att alla flaskor och burkar är sterila och säkra.

Barnets mat blir aldrig för varm
• System för temperaturkontroll
• Barnets mat blir aldrig för varm
• Graderad temperaturkontroll
• Säkra kalla sidor tack vare dubbel isolering

Snabb och tillförlitlig sterilisering
• Bekväm steriliserare för användning i mikrovågsugnen
• Dödar alla hushållsbakterier på några minuter med kranvatten
• Steriliserar upp till sex vanliga flaskor och fyra flaskor med vid hals
• Inga kemikalier behövs

Snabb och enkel tillredning av mat
• Flask- och burkhiss
• Temperaturinställning
• Passar alla flask- och burktyper



 Överhettningsskydd
Det finns ingen risk att barnet bränner sig i munnen 
eftersom den automatiska avstängningsfunktionen 
ser till att maten aldrig blir för varm.

PTC-värmeelement
Det finns ingen risk att barnet bränner sig i munnen 
eftersom den automatiska avstängningsfunktionen 
ser till att maten aldrig blir för varm.

Dubbel isolering
Av säkerhets- och bekvämlighetsskäl är den 
dubbelisolerade flaskvärmaren utformad för att 
kunna användas i alla rum, inte bara där det finns ett 
jordat eluttag. Det finns inga exponerade metalldelar 
som kan bli ledande.

Fullständig desinficering
Skydda ditt nyfödda barn från skadliga 
hushållsbakterier och baciller genom att desinficera 
flaskor, nappar och små plastleksaker.

Rymmer 4–6 flaskor
Bekväm användning av sterilisatorn betyder att du 
har desinficerade flaskor när du behöver dem. Det 
innebär att du får plats med alla flaskor för en dags 
matning samtidigt i sterilisatorn.

Inga kemikalier behövs
Kemiska rester i barnmaten vore en mardröm. 
Därför görs steriliseringen med mycket het ånga.

Passar alla flask- och burktyper
Produkten är utformad för att passa flaskor och 
burkar i alla storlekar och former.
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Tekniska specifikationer
• Uppvärmningstid: 8-10 minuter
• Steriliseringstid: 8-12 minuter
• Säkerhetsklassificering: Klass 2

Bekvämlighet
• Automatisk avstängning

• Passar alla flaskor: Alla typer av nappflaskor och 
burkar

• Strömindikator
• Klar-indikator

Effekt
• Flaskvärmare: 220/240 V
•
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