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Mukavuus
• Automaattinen virrankatkaisu
• Sopii kaikille pulloille: Kaikille tuttipulloille ja 

tölkeille
• Automaattinen äänisignaalin reititys

Lisätarvikkeet
• Käyttöopas

Teho
• Virtalähde: 220–240 V
•

Kolme toimintoa yhdessä laitteessa
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