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Lämmittää maidon ollessasi
liikkeellä

Lämmittää nopeasti

Kannun suojakansi

Lämmittää myös vauvanruoan

 
SCF256

Lämmittää missä ja milloin tahansa

Joskus vauvaa on ruokittava myös liikkeellä ollessasi. Tällä tuttipullonlämmittimellä voit lämmittää vauvan

maidon missä ja milloin tahansa. Keitetty vesi pysyy kuumana tuttipullonlämmittimessä jopa 6 tunnin ajan. Pullo

lämpenee pullonlämmittimessä 2,5 minuutin kuluessa.

Lämmittää maidon ollessasi liikkeellä

Tuttipullonlämmittimellä voit lämmittää maidon ollessasi liikkeellä

Valmista vain 2,5 minuutissa

Lämmittää tuttipullon vain 2,5 minuutissa

Turvallinen ja helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen kaatonokka

Kannun suojakansi

Helppokäyttöinen

Lämmitysohje

Lämmittää useita annoksia

Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -säilytysastioiden kanssa



Mukaan otettava tuttipullonlämmitin SCF256/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Tuttipullonlämmitin

Tämä tuttipullonlämmitin ei tarvitse sähköä,

joten voit ottaa sen mukaasi minne vain.

Keitetty vesi pysyy pullonlämmittimessä

kuumana jopa 6 tuntia, ja sillä voi lämmittää

useita pullollisia.

Lämmittää vain 2,5 minuutissa

Tämä tuttipullonlämmitin lämmittää 180 ml

maitoa vain 2,5 minuutissa*.

Helppokäyttöinen kaatonokka

Helppokäyttöisen kaatonokan ansiosta maito

ei läiky. Auki- ja kiinni-asennot on merkitty

selkeästi, ja nokka on helppo puhdistaa.

Kannun suojakansi

Kannun suojakansi pitää tuttipullon

lämmittimen sisällä, ja lämmittäminen

onnistuu nopeasti ja turvallisesti.

Helppokäyttöinen

Aseta vain pullo kannuun, avaa esilämmitetyn

pullonlämmittimen kaatonokka, kaada kuuma

vesi kannuun ja kierrä kansi kiinni. Näin

tuttipullo lämpenee nopeasti, helposti ja

turvallisesti.

Lämmitysohje

Kannussa on lämmitysohje, johon on merkitty

kaikki Philips Avent -pullokoot ja niiden

lämmityskestot maidon lämpötilan mukaan.

Lämmittää useita annoksia

Voit lämmittää useita pulloja kuumalla vedellä

täytetyssä termoskannussa (500 ml).

Täysin yhteensopiva

Tämä tuttipullonlämmitin on täysin

yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -

säilytysastioiden kanssa*. Sen avulla voit

lämmittää tuttipullot ja vauvanruoan kätevästi.

 

Paino ja mitat

Tuotteen mitat: 200 x ø 104,36 mm

Pakkauksen mitat: 105 * 105 * 207 mm

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Sisältö

Pullonlämmitin: 1 kpl

Tuotemateriaali

Tuotemateriaali: ruostumatonta terästä

(lämmitin), polypropeeni (kannu ja

suojakansi), polypropeeni/ABS-muovi

(kaatonokka)

 

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.

* 180 ml lämpötilassa 20 ºC

* Tässä pullonlämmittimessä ei voi käyttää Philips Avent

-rintamaitopusseja eikä 60 ml:n tuttipulloja.
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