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Udogodnienia
• Automatyczne wyłączanie
• Pasuje do wszystkich butelek: Pasuje do 

wszystkich butelek dla dzieci i słoików
• Automatyczne sterowanie sygnałem audio

Akcesoria
• Instrukcja obsługi

Moc
• Zasilanie: 220–240 V
•

Podgrzewacz typu 3 w 1
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