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BABYONO HONEY NATURAL NURSING Elektroniczny
podgrzewacz pokarmu i sterylizator 968/01
 

Cena: 161,89 PLN

Opis słownikowy

Producent BABYONO SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisBABYONO HONEY NATURAL NURSING Elektroniczny podgrzewacz pokarmu i sterylizator 968/01

Podgrzewacz elektroniczny HONEY umożliwia precyzyjne podgrzanie mleka w butelkach, gotowych dań w słoiczkach, a także
rozmrażanie, natomiast funkcja sterylizacji umożliwia wyparzenie smoczków, butelek i drobnych akcesoriów. Skupienie dwóch funkcji w
jednym urządzeniu możliwe jest dzięki szerokiemu zakresowi temperatury.. Skład: Wymiary podgrzewacza:13 x 13 x 15 cmŚrednica
wewnętrzna 9,8 cmgłębokość wewnętrzna 8,6 cmWymiary koszyczka:Średnica wewnętrzna 9,3 cmGłębokość wewnętrzna 8,5 cm.
Działanie: HONEY posiada 4 podstawowe programy umożliwiające podgrzanie w odpowiedniej temperaturze pokarmów zachowując
przy tym jak najwięcej wartości odżywczych, a także program sterylizacji.1.

Babyono Elektroniczny Podgrzewaczprogram rozmrażanie – przeznaczony przede wszystkim do rozmrażania zamrożonego mleka
matki; powoli i bezpiecznie podnosi temperaturę tak aby pokarm zachował jak najwięcej swoich właściwości. Czas pracy 35 min.
Domyślny zakres temperatury 40°C. Zakres regulacji 37-44°C.2. podgrzewanie mleka – dedykowany tryb dla naturalnego mleka, Czas
pracy 12 min. Domyślny zakres temperatury 40°C. Zakres regulacji 37-44°C.3. podgrzewanie mleka w proszku/mieszanki zastępczej
Czas pracy 12 min. Domyślny zakres temperatury 50°C. Zakres regulacji 45-36°C.4. podgrzewanie słoiczków z pokarmem/ pokarmu
gęstego np. kaszki Czas pracy 12 min.Domyślny zakres temperatury 60°C. Zakres regulacji 70-90°C.5. program sterylizacji –
przeznaczony do wyparzania naczyń (butelki, słoiczki, pojemniki; akcesoria) – celem stworzenia odpowiedniej bariery ochronnej. Czas
pracy 2 min. Temperatura 100°CPo zakończonym programie automatycznie przechodzi w stan podtrzymywania temperatury. Specjalny
system zabezpiecza urządzenie przed przegrzaniem – automatyczne wyłączy się po wyparowaniu wody.Duży wyświetlacz oraz
intuicyjny dotykowy panel ułatwiają wybór programu i dostosowanie temperatury.Podgrzewacz elektroniczny pasuje do wszystkich
rodzajów butelek i słoiczków z pokarmem.Wykonany został z trwałych i bezpiecznych materiałów, co zapewnia najwyższą jakość i
bezpieczeństwo produktu..
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