Philips
Aquecedor de biberões
para bebé

SCF215

para utilizar em casa e no automóvel
adaptador especial para automóvel incluído
A temperatura correcta do leite e da comida para bebé é muito importante para a sua
saúde e bem-estar.
Para utilizar em casa e fora de casa
• Adaptador para automóvel
A comida do bebé nunca fica quente demais
• Sistema de controlo da temperatura
• A comida do bebé nunca fica demasiado quente
• Controlo graduado de temperatura
• Parede fria e segura graças ao isolamento duplo
Preparação de alimentos rápida e fácil
• Sistema de remoção de biberões e boiões
• Regulação da temperatura por clique
• Para todos os tipos de biberões e boiões

SCF215

Aquecedor de biberões para bebé
Especificações

Produtos em destaque

Especificações técnicas

• Tempo de aquecimento: 8-15 (casaautomóvel) minuto(s)
• Classificação de Segurança: Classe 2

Comodidade

• Desligar automático
• Adequado a todos os biberões: Todos os tipos de
biberões e boiões
• Indicador de ligado
• Indicador de pronto
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Versão: 3.0

Acessórios

• Manual do Utilizador

Potência

• Alimentação eléctrica: 220-240, Adaptador para
automóvel 12 V
• Consumo de energia: 80/90 W
•

Protecção contra sobreaquecimento
Para evitar o perigo de queimar acidentalmente a boca
do bebé, o desligar automático garante que a comida não
fica demasiado quente.
Elemento de aquecimento em PTC
Para evitar o perigo de queimar acidentalmente a boca
do bebé, o desligar automático garante que a comida não
fica demasiado quente.
Isolamento duplo
Tendo em consideração a sua segurança e comodidade,
o aquecedor de biberões com isolamento duplo foi
concebido para ser utilizado em todas as divisões da
casa, não apenas onde estiver disponível uma tomada
com ligação à terra. Não existem peças metálicas
expostas que possam ficar energizadas.
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