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Zdrowe posiłki w kilku

łatwych krokach

Przygotuj pożywne posiłki dla dzieci w 3 łatwych krokach: ugotuj na parze,

zmiksuj i podaj! Wyjątkowa technologia cyrkulacji pary pozwala zachować smak,

konsystencję i wilgotność składników do momentu miksowania, które jest szybkie

i proste. Przemyślany kształt urządzenia ułatwia użytkowanie i czyszczenie.

Zdrowe gotowanie na parze

Unikalny sposób na zdrowe gotowanie na parze

Posiłki w kilku łatwych krokach

Wystarczy ugotować na parze i zmiksować, aby podać dziecku zdrowy posiłek

Od przecierów do większych kawałków — na każdy etap rozwoju

Mniej kroków do łatwiejszego miksowania

Duży otwór zbiornika wody ułatwiający czyszczenie
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Zalety Dane techniczne

Unikalna technologia gotowania na parze

Gotowanie na parze to zdrowy sposób

przygotowywania jedzenia. Nasza technologia

cyrkulacji sprawia, że para przepływa z dołu

do góry — wszystkie składniki są równomiernie

ugotowane bez konieczności

doprowadzania do wrzenia. Pozwala to

zachować smak, konsystencję i wilgotność

składników do momentu miksowania.

Kilka łatwych kroków do posiłków dla dzieci

To urządzenie do przygotowywania jedzenia

dla dzieci łączy w sobie funkcje gotowania na

parze i miksowania, ułatwiając przyrządzanie i

podawanie posiłków dla maluchów. Ugotuj

składniki, a następnie zmiksuj je do

odpowiedniej konsystencji i podaj!

Posiłki na każdy etap rozwoju

Od bardzo drobno zmiksowanych owoców i

warzyw przez dołączanie mięsa, ryb i roślin

strączkowych po podawanie większych

kawałków — to urządzenie umożliwia

przygotowywanie zdrowego jedzenia dla dzieci

na każdym etapie rozwoju.

Łatwe miksowanie

Sprytna konstrukcja pokrywki zatrzymuje

wszystkie składniki w dzbanku i zapobiega

dostawaniu się jedzenia do zbiornika wody.

Miksowanie po ugotowaniu na parze jest

proste — trzeba wykonać mniej czynności.

Łatwe czyszczenie

Duży otwór zbiornika wody w urządzeniu do

przygotowywania jedzenia dla dzieci ułatwia

czyszczenie i napełnianie, dzięki czemu

zawsze możesz gotować na czystej parze.

Urządzenie można również myć w zmywarce

(dzbanek, pokrywkę dzbanka i ostrze).

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość zestawu

Parowar i blender w jednym: 1 szt.

Kosz na produkty: 1 szt.

Łopatka: 1 szt.

Dane techniczne

Pojemność dzbanka blendera: 1050 ml, 400

ml (do miksowania jedzenia)

Pojemność kosza na produkty: 720 ml

Pojemność zbiornika wody: 180 ml

Kolor: Biały/jasnozielony

Długość przewodu: 80 cm

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc: 330 W

Bezpieczeństwo: Blokada dzbanka

umożliwiająca bezpieczne korzystanie

Klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa
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Waga i wymiary

Wymiary pojedynczego opakowania: 300 x

260 x 210 (szer. x wys. x gł.) mm

Wymiary produktu: 280 x 204 x 148 (szer. x

wys. x gł.) mm

Waga produktu: 1,44 kg

Etapy rozwoju

Etap: > 1 rok, 6–12 miesięcy, 6 miesięcy +
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