
Termosz cumisüveg
melegítő

 
Tejmelegítés út közben

Gyors melegítés

Védőfedeles pohár

Bébiétel-melegítés is

 
SCF256

Mindig, mindenhol lehetővé teszi a melegítést

Ha út közben kell megetetnie gyermekét, ezzel a cumisüveg-melegítővel bárhol, bármikor megmelegítheti a tejet.

A termoszban tárolt, felforralt víz akár 6 órán át is forró marad, a cumisüvegeket pedig 2,5 percen belül fel lehet

melegíteni.

Tejmelegítés út közben

Termoszos cumisüveg-melegítés, hogy út közben is rendelkezésre álljon a meleg tej

Mindössze 2,5 perc alatt kész

Melegítse fel a cumisüvegeket mindössze 2,5 perc alatt

Egyszerű és biztonságos használat

Egyszerű kiöntőfedél

Védőfedeles pohár

Egyszerű használat

Melegítési áttekintő útmutató

Többféle étel melegítésére alkalmas

Kompatibilis a Philips Avent cumisüvegekkel és tárolóedényekkel



Termosz cumisüveg melegítő SCF256/00

Fénypontok Műszaki adatok

Termoszos cumisüveg-melegítés

Nincs szükség áramra. Ez egy olyan

üvegmelegítő, melyet bárhova magával vihet.

A termoszban tárolt, felforralt víz akár 6 órán át

is forró marad, és több cumisüveget is fel lehet

vele melegíteni.

Mindössze 2,5 perc alatt felmelegíti a tejet

Az üvegmelegítő mindössze 2,5 perc alatt

melegít fel 6 uncia tejet*.

Egyszerű kiöntőfedél

Az egyszerű kiöntőfedéllel nincs többé kifolyt

tej útközben. Tisztán láthatók rajta a

nyitott/zárt helyzetek, és egyszerűen

tisztítható.

Védőfedeles pohár

A mérőpohár védőfedele a gyors és

biztonságos melegítés érdekében

biztonságosan rögzíti belül a cumisüveget.

Egyszerű használat

Egyszerűen csak helyezze a cumisüveget a

mérőpohárba, pattintsa fel az előzőleg feltöltött

termosz kiöntőfedelét, majd öntsön forró vizet a

mérőpohárba. A gyors, egyszerű és

biztonságos cumisüveg-melegítés érdekében

csavarja a fedelet a pohárra.

Melegítési áttekintő útmutató

A mérőpoháron egy melegítési áttekintő

útmutató található, amely felsorolja az összes

Philips Avent cumisüveg méretét, és azt, hogy

a bennük lévő tej hőmérsékletétől függően

mennyi ideig kell őket melegíteni.

Többféle étel melegítésére alkalmas

Egy előre megtöltött (500 ml) termoszban lévő

forró vízzel több cumisüveg is felmelegíthető.

Teljesen kompatibilis

A cumisüveg-melegítő teljes mértékben

kompatibilis az összes Philips Avent

cumisüveggel és tárolóedénnyel*. Segítségével

kényelmesen melegíthetők a cumisüvegek és

bébiételtartók.

Tömeg és méretek

Termék méretei: 200 x ø104,36 mm

Kiskereskedelmi csomagolási méretek: 105 ×

105 × 207 mm

Származási hely

Gyártás helye:: Kína

A következőt tartalmazza:

Üvegmelegítő: 1 db

Termék anyaga

Termék anyaga: rozsdamentes acél (palack),

PP (polipropilén, mérőpohár és védőfedél),

PP/ABS (kiöntőfedél)

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* 20 °C-os, 180 ml-es cumisüveg esetén

* A Philips Avent anyatejtasakok és 60 ml-es

cumisüvegek nem használhatók ezzel a cumisüveg-

melegítővel.
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