
 

Philips
Подгревател за бебешка 
бутилка

SCF215
за употреба в домашни условия и в автомобил
приложен е специален адаптер за автомобил
Точната температура на млякото и храната за вашето бебе е изключително важна 
за здравето и настроението му.

За използване в и извън дома
• Адаптер за автомобил

Храната на бебето никога не е прекалено гореща
• Система за регулиране на температурата
• Храната на бебето никога не става прекалено гореща
• Градуиран регулатор на температурата
• Безопасна хладна стена благодарение на двойната изолация

Бързо и лесно приготвяне на храната
• Държач за бутилка или буркан
• Стъпково задаване на температурата
• Подходящ за всякакви бутилки и буркани
 



 Защита срещу прегряване
За да се избегне опасността вашето бебе 
случайно да се опари, автоматичното изключване 
се грижи храната да не се нагрява твърде много.

PTC нагревателен елемент
За да се избегне опасността вашето бебе 
случайно да се опари, автоматичното изключване 
се грижи храната да не се нагрява твърде много.

Двойно изолиране
Създаден с мисълта за вашата безопасност и 
удобство, двойно изолираният нагревател за 
бутилки е предназначен за използване във всяка 
стая в дома, а не само там, където има заземен 
контакт. Няма метални части, които биха могли 
да попаднат под напрежение.
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Технически спецификации
• Време на нагряване: 8-15 (дом-
автомобил) минути

• Клас на безопасност: Клас 2

Удобство
• Автоматично изключване
• Става за всички шишета: Всички видове 
бебешки шишета и буркани

• Индикатор за захранване
• Индикатор за готовност

Аксесоари
• Ръководство за потребителя

Мощност
• Мрежово захранване: 220-240, адаптер за 
автомобил 12 V

• Мощност на потребление: 80/90 W
•
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