Philips
Podgrzewacz do butelek
dla niemowląt

SBCSC215

W zestawie zasilacz do
użytku w domu i aucie
Ten podgrzewacz butelek posiada podwójną izolację i szybko podgrzewa mleko do
odpowiedniej temperatury, a poręczny zasilacz samochodowy umożliwia
przestrzeganie czasu regularnego karmienia nawet podczas podróży.
Do użytku w domu i na wyjeździe
• Umożliwia użytkowanie urządzenia w każdym aucie
Pożywienie dziecka nigdy nie jest za gorące
• Układ regulacji temperatury utrzymuje idealną temperaturę jedzenia
• Zabezpieczenie chroni jedzenie dla dziecka przed przegrzaniem
• Najnowsza technologia grzejna PTC użyta dla bezpieczeństwa produktu
• Podwójna izolacja pozwala na używanie w całym domu
Szybkie i łatwe przygotowanie pożywienia
• Pasują wszystkie typy butelek, w tym owalne, okrągłe i z szeroką szyjką
• Łatwość wysuwania krótkich butelek i słoików
• Umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury na pożądanym poziomie.
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Podgrzewacz do butelek dla niemowląt
Specyfikacje techniczne

Wygoda
•
•
•
•

Automatyczne wyłączanie zasilania
Wskaźnik włączonego zasilania
Wskaźnik gotowości
Pasuje do wszystkich butelek: Pasuje do but. i
słoik. każdego typu

Akcesoria

• Podręcznik użytkownika

Zalety produktu

Moc

• Zasilanie sieciowe: Zasilacz samochodowy
220–240/12V
• Pobór mocy: 80/90 W

Specyfikacja techniczna

• Czas podgrzewania: 8–15 minut (dom –
samochód)
• Klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa: Klasa 2
•

Zasilacz samochodowy
Podgrzewacz do butelek z ładowarką samochodową
umożliwia podgrzewanie jedzenia dla dziecka w aucie.
W ten sposób można przestrzegać rytmu karmienia i
opieki nad dzieckiem nawet w czasie podróży.
Układ regulacji temperatury
Najnowsza technologia grzewcza zawiera element
grzejny PTC i dwa czujniki, które kontrolują, aby woda
w zlewce jak najszybciej osiągnęła idealną temperaturę,
a następnie temperatura ta była utrzymywana na
bezpiecznym poziomie, który nie grozi poparzeniem
sobie przez dziecko ust zbyt gorącym mlekiem lub
jedzeniem.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Aby przypadkowo nie sparzyć dziecka w usta,
automatyczny wyłącznik pilnuje, żeby jedzenie nie
zrobiło się za gorące.
Pasuje do wszystkich typów butelek
Produkt został tak skonstruowany, że pasują do niego
butelki i słoiki dowolnego rozmiaru i kształtu.
Wysuwanie butelki
Nawet krótkie butelki i słoiki jest łatwo wyjmować z
podgrzewacza dzięki poręcznemu uchwytowi do
wysuwania.
Podwójna izolacja
Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników
podgrzewacz do butelek z podwójną izolacją został tak
zaprojektowany, aby go można było używać w każdym
pomieszczeniu w mieszkaniu, a nie tylko tam, gdzie są
dostępne gniazda elektryczne z uziemieniem. Na
wierzchu nie ma żadnych metalowych części, które
mogłyby być pod napięciem.
Element grzejny PTC
Sterowany proces grzania z wykorzystaniem elementu
grzejnego PTC i dwóch czujników nadaje się idealnie,
aby stale podgrzewać jedzenie i utrzymywać jego
temperaturę.
Wygodna regulacja temperatury
Przez wygodną regulację temperatury możesz
dostosowywać ustawienie to różnych typów butelek i
słoików, które chcesz podgrzewać.
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