Philips Avent
Flessenwarmer voor
onderweg

Verwarmt melk onderweg
Verwarmt snel
Beschermende bekerdeksel
Verwarmt ook babyvoeding

SCF256

Overal en altijd snel opwarmen
Voor die momenten waarop je je baby onderweg moet voeden; met deze flessenwarmer
kun je altijd en overal je melk verwarmen. Gekookt water blijft in de thermische fles tot
wel 6 uur warm en flessen kunnen binnen 2,5 minuut worden opgewarmd.
Verwarmt melk onderweg
• Fles verwarmen voor warme melk onderweg
Klaar in slechts 2,5 minuut
• Verwarm babyflessen in slechts 2,5 minuut
Eenvoudig en veilig te gebruiken
• Handig schenkdeksel
• Beschermende bekerdeksel
• Gebruiksvriendelijk
• Opwarminstructies
• Voor het verwarmen van meerdere voedingen tegelijk
• Geschikt voor (bewaar)flessen van Philips Avent*

SCF256/00

Flessenwarmer voor onderweg

Verwarmt melk onderweg Verwarmt snel, Beschermende bekerdeksel, Verwarmt ook babyvoeding

Kenmerken

Specificaties

Fles verwarmen

Gebruiksvriendelijk

Verwarmt in slechts 2,5 minuut

Opwarminstructies

Geen stroom nodig. Deze flessenwarmer kun je
overal mee naartoe nemen. Gekookt water blijft in
de thermische fles maximaal 6 uur warm en kan
worden gebruikt om meerdere flessen tegelijk op te
warmen.

Plaats de fles in de beker, open het schenkdeksel van
de vooraf gevulde thermische fles en giet het hete
water in de beker. Schroef het deksel op de beker
voor snel, eenvoudig en veilig verwarmen van de
babyfles.

Gewicht en afmetingen

• Afmetingen van het product: 200 x ø
104,36 millimeter
• Afmetingen detailhandelpakket: 105 * 105 * 207
mm

Land van herkomst

• Geproduceerd in: China

Inclusief

• Flessenwarmer: 1 stk

Productmateriaal

• Productmateriaal: roestvrij staal (fles), PP (beker
en beschermend deksel), PP/ABS (schenkdeksel)
•

De flessenwarmer verwarmt 180 ml melk in slechts
2,5 minuut*.

Handig schenkdeksel

Op de beker staan opwarminstructies, die voor
Philips Avent-flessen met alle afmetingen aangeven
hoe lang deze moeten worden verwarmd, afhankelijk
van de temperatuur van de melk.

Voor het verwarmen van meerdere
voedingen tegelijk

Het handige schenkdeksel is ontworpen zodat je
onderweg niets morst. De posities voor openen en
sluiten zijn duidelijk en het deksel is gemakkelijk
schoon te maken.

Beschermende bekerdeksel

Warm meerdere flessen op met heet water uit één
vooraf gevulde thermische fles (500 ml).

Volledig compatibel

De flessenwarmer is geschikt voor alle Philips Aventflessen en bewaarflessen*. Je kunt de flessenwarmer
gebruiken om (bewaar)flessen te verwarmen.

Door het beschermende deksel op de beker blijft de
babyfles goed zitten en wordt deze snelle en veilig
verwarmd.
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* Geldt voor een fles van 180 ml van 20 ºC
* Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet
in deze flessenwarmer worden gebruikt.

