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SCF256

Podgrzewanie w dowolnym miejscu i czasie

Podgrzewacz do butelek umożliwia podgrzanie mleka w każdej chwili i w każdym miejscu, co przydaje się, gdy

chcesz nakarmić dziecko w podróży. Gotowana woda w termosie pozostaje gorąca nawet przez 6 godzin, a

podgrzanie butelek może zająć nie więcej niż 2,5 minuty.

Podgrzewanie mleka w podróży

Podgrzewanie butelek z mlekiem w podróży

Gotowe w zaledwie 2,5 minuty

Podgrzewanie butelek dla dziecka w zaledwie 2,5 minuty

Łatwe i bezpieczne użytkowanie

Pokrywka ułatwiająca nalewanie

Pokrywka ochronna naczynia

Wygodne użytkowanie

Instrukcja podgrzewania

Podgrzewanie różnorodnego jedzenia

Zgodność ze wszystkimi butelkami i pojemnikami Philips Avent



Podgrzewacz podróżny SCF256/00

Zalety Dane techniczne

Podgrzewanie butelek

Nie potrzeba dodatkowego zasilania —

podgrzewacz można wziąć ze sobą w dowolne

miejsce. Zagotowana woda w termosie

pozostaje gorąca nawet przez 6 godzin. Można

również podgrzewać kilka butelek na raz.

Podgrzewanie w zaledwie 2,5 minuty

Podgrzewacz do butelek może podgrzać

180 ml mleka w zaledwie 2,5 minuty*.

Pokrywka ułatwiająca nalewanie

Wygodna pokrywka zapobiega rozlewaniu. Ma

wyraźnie oznaczone otwarcie i zamknięcie;

ponadto jest wygodna w czyszczeniu.

Pokrywka ochronna naczynia

Pokrywka ochronna na naczyniu zabezpiecza

butelkę i zapewnia szybkie podgrzewanie.

Wygodne użytkowanie

Wystarczy umieścić butelkę w naczyniu,

otworzyć pokrywkę termosu i wlać gorącą

wodę do naczynia. Następnie należy dokręcić

pokrywkę, aby umożliwić szybkie, łatwe i

bezpieczne podgrzewanie.

Instrukcja podgrzewania

Na naczyniu znajduje się instrukcja

podgrzewania wskazująca długość

podgrzewania dla każdego rozmiaru butelek

Philips Avent, w zależności od temperatury

mleka.

Podgrzewanie różnorodnego jedzenia

Podgrzewanie wielu butelek gorącą wodą z

jednego napełnionego wcześniej termosu

(500 ml).

Pełna zgodność

Podgrzewacz jest zgodny ze wszystkimi

butelkami i pojemnikami Philips Avent*. W ten

sposób można wygodnie podgrzewać butelki i

jedzenie dla dzieci.

 

Waga i wymiary

Wymiary produktu: 200 x ø104,36 mm

Wymiary opakowania detalicznego:

105 x 105 x 207 mm

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w: Chiny

Zawartość zestawu

Podgrzewacz do butelek: 1 szt.

Materiały wykonania

Materiały wykonania: stal szlachetna

(termos), tworzywo PP (naczynie i pokrywka

ochronna), tworzywo PP/ABS (pokrywka do

nalewania)

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* * W przypadku butelki 180 ml o temperaturze 20ºC

* W tym podgrzewaczu do butelek nie można

podgrzewać woreczków do przechowywania pokarmu

Philips Avent ani butelek Philips Avent o pojemności

60 ml.
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